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POVZETEKPOVZETEK
Živimo v svetu prenatrpanem s sodobno tehnologijo in ni več učenca, ki ne bi 
uporabljal pametnega telefona, tabličnega računalnika ali računalnika. Skupaj z 
razvojem tehnologije se spreminjajo tudi smernice načina poučevanja v osnovnih 
in srednjih šolah. Računalnik je kot učni pripomoček že dalj časa prisoten pri 
izbiri učiteljevega načina poučevanja, največkrat s pomočjo uporabe prosojnic, 
videoposnetkov, fotografij itd. Danes se uporabljajo tudi bolj priročne tehnološke 
naprave, tablični računalniki in pametni telefoni, ki nam nudijo skoraj enake možnosti 
kot računalnik. Z njimi smo bolj mobilni, za izvedbo likovnih nalog se ne rabimo 
več boriti za ure v računalniški učilnici, ampak jo enostavno izvedemo v razredu. 
Omenjene tehnologije niso osamele na tem področju poučevanja, klasične table 
oz. magnetne table nadomeščajo interaktivne table, ki poskrbijo za učenčevo večjo 
izkušnjo pri preučevanju nove učne snovi ali pa pri ponovitvi le-te. Likovna umetnost 
je specifična med vsemi predmeti v šolanju posameznika, omogoča več praktičnih 
izkušenj. Zato si tudi uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij lahko 
omislimo na drugačen način kot pri kakem drugem predmetu. V pričujoči nalogi 
smo se lotili raziskovanja tipografije na sodoben način, s pomočjo informacijsko 
komunikacijske tehnologije. V magistrskem delu smo prvi del namenili teoretični 
raziskavi, zbirali smo gradivo, članke, literaturo, slikovno gradivo ter internetne 
vire, povezane s pojmom tipografija in grafično oblikovanje.  V empiričnem delu 
nas je zanimala primerjava med tem, kako so učenci oblikovali likovno nalogo s 
področja tipografije na klasičen način, z ročno analogno risbo, in kako so pristopali 
z risbo v mediju digitalne računalniške grafike. Podlaga za raziskavo so bili nastopi 
v razredu, spremljanje učencev s poudarkom na primerjavi ročnega oz. analognega 
in digitalnega risanja. Potrudili smo se, da smo učencem za boljše razumevanje 
nudili nazorno predstavitev s pomočjo sodobne tehnologije; večjo ustvarjalnost 
in inovativnost ter čim boljšo izkušnjo pri izvedi likovnega problema z uporabo 
informacijsko komunikacijske tehnologije. Izsledki raziskave omogočajo učiteljem 
večjo dojemljivost za uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije pri pouku 
likovne umetnosti. Na podlagi ugotovitev smo nakazali možnosti uporabe tipografije 
s pomočjo prosto dostopnih programov v učni proces.

Ključne besede: 
grafično oblikovanje, tipografija, IKT, digitalno in analogno oblikovanje





ABSTRACTABSTRACT
We live in a world crammed with modern technology and no longer a student who 
does not use a smartphone, tablet or computer. Along with the development of 
technology are changing the guidance method of teaching in primary and secondary 
schools. The computer as a learning tool for a long time present in the selection of 
the teacher’s way of teaching, mostly through the use of slides, videos, photos, etc. 
Today is also used more convenient technological devices, tablet computers and 
smart phones, which give us almost the same opportunities as your computer. They 
are more mobile, to carry out the functions of art is no longer needed to struggle for 
hours in the computer room, but it can be easily carried out in the classroom. These 
technologies are not orphaned in the field of teaching, the classic table or. magnetic 
boards replace the interactive whiteboard to ensure pupils’ greater experience in 
studying the new subject matter or the repetition of it. Fine Art is a unique all items 
in the education of the individual, allowing more practical experience. Therefore, 
the use of information and communication technologies can envisage a different 
way than with any other object. In the present thesis we will begin exploration 
of typography in a modern way, with the help of information and communication 
technology. In this thesis we first part devoted to theoretical study, where we will 
collect material, articles, literature, visual material and Internet resources related 
to the concept of typography and graphic design. In the empirical part, we will be 
interested in the comparison between how students will create visual task in the 
field of typography in the traditional way, by hand analog drawing and how to be 
approaching this with a drawing in the medium of digital computer graphics. The 
basis for the survey will occur in the classroom, learners with an emphasis on the 
comparison of manual or. analog and digital drawing. We will do that will be offered 
to pupils to better understand the demonstration using modern technology; more 
creativity and innovation and the best possible experience for Perform artistic 
problem through the use of information and communication technologies. Results of 
the research will allow teachers greater breadth of use of ICT in teaching art. Based 
on the findings will be credited the use of typography options using freely available 
programs in the learning process.

Keywords:
graphic design, typography, ICT, digital and analogue design
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UVOD1 UVOD
Dandanes živimo v svetu, kjer na vsakem koraku spremljamo oglasna sporočila, 
bodisi na televiziji, medmrežju, aplikacijah na mobilnih napravah. Lahko rečemo, 
da nas obkrožajo z vseh strani, a v spominu nam ostanejo samo tista, ki na nas 
vplivajo zelo pozitivno ali negativno, takšna z močnimi sporočili. Nekatera od teh 
so tudi oblikovno bolj dovršena kot druga, gledalci jih tako ocenjujemo. Vsako 
oglasno sporočilo je naredil oblikovalec ali poznavalec na tem področju, rečemo mu 
grafični oblikovalec. Vsako oglasno sporočilo, knjiga, plakat, embalaža, logotip itd. 
je njegovo delo, v katerem skoraj vedno najdemo slikovni in vsebinski del. Povezavi 
med slikovnim in vsebinskim delom pravimo tudi tipografija. Opišemo jo lahko tudi 
kot vedo, ki se ukvarja z oblikovanjem in preoblikovanjem besedila, črk, besed. 
Delo grafičnega oblikovalca je danes olajšano, saj je čas prežet s tehnologijo. Če 
pogledamo samo nekaj desetletij nazaj, je delo tiskarja in grafika potekalo povsem 
ročno, od postavitve, izdelave pa vse do tiska. Danes v prirejeni programski opremi 
na bolj enostaven način s pomočjo grafičnih tablic rišemo, slikamo, prestavljamo, 
vrtimo, brišemo, dodajamo različne efekte, eksperimentiramo. Grafični izdelek tako 
optimiziramo s skoraj ničelnimi stroški naročniku. O tisku pa tudi ni potrebno zgubljati 
besed, stroji, barva, papir je neprimerljivo cenejši kot desetletja in stoletja nazaj, ko 
si je reklamni izdelek ali knjigo lahko privoščil malokdo.

Razvoj omenjene tehnologije seže v vse pore našega življenja, skoraj si ne 
predstavljamo več dneva, da ne bi vklopili računalnika, pogledali iskano stvar na 
medmrežju preko pametnega telefona, si ogledali posnetek na tabličnem računalniku. 
Tudi šolstvo in z njim vzgojno izobraževalne ustanove niso izjema, ki jih je tako 
imenovana informacijsko komunikacijska tehnologija dosegla. Učenci odraščajo 
obdani z računalniki, mobilnimi telefoni in tabličnimi računalniki, učitelji pa so skoraj 
primorani uporabljati le-to pri pouku. Če pogledamo bolj detajlno in malo pomislimo, 
kmalu ugotovimo, da lahko s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije pri 
kateremkoli predmetu kakšno stvar učencem pojasnimo na bolj enostaven in hitrejši 
način. 
V magistrskem delu se osredotočamo na pouk likovne umetnosti v osnovni šoli. 
Le-ta je bila v zadnjih nekaj letih deležna spremembe kurikuluma in zmanjšanja 
učnih ur. Če poenostavimo, v petintridesetih urah, kolikor jih imamo na voljo v 
šolskem letu, moramo izvesti veliko likovnih nalog in vsaki posvetiti primerno 
število ur. Hitro ugotovimo, da je za uspešno izvedeno nalogo potrebno izvesti 
učno uro učinkovito, hitro, kvalitetno, učence vzpodbuditi in motivirati za likovno 
izražanje. Učitelj, ki hoče parirati informacijsko komunikacijski tehnologiji, se mora 
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neprestano izobraževati na tem področju, usvajati nova znanja ter kompetence, da 
zna rokovati s sodobno tehnologijo. Le na tak način sledi razvoju družbe. Učitelj 
ni več klasičen podajalec znanja, kar je bilo značilno še ne dolgo nazaj, temveč je 
postal moderator, usmerjevalec učencem, pokaže jih, kako in kje določeno stvar 
poiskati, učenci pa samostojno ali pa z njegovo pomočjo iščejo ustrezne podatke, 
ki peljejo v pridobivanje znanja. Nov pristop pridobivanja znanja pa z informacijsko 
komunikacijsko tehnologijo ni nujno dober, hiter prenos informacij je prinesel 
tudi neverodostojne informacije. Učitelj mora učence usmerjati do te mere, da iz 
informacij izluščijo le tiste, ki so pomembne za ponovno uporabo.

Likovna umetnost v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju obravnava dve 
oblikovalni področji: oblikovanje na ploskvi, kamor sodijo risanje, slikanje, grafika 
in grafično oblikovanje, ter oblikovanje v trodimenzionalnem prostoru, katerega del 
sta kiparstvo in arhitektura. Za vsako od teh lahko uporabimo čisto druge in vsakič 
različne motive, tehnike, pripomočke, orodja in materiale. Zato je pomembno, da 
učno uro pripravimo premišljeno ter uporabimo učna sredstva in pripomočke, ki 
so učencem pomagali kar se da najboljše razumeti likovni problem in cilje likovne 
naloge. Za dosego najboljših rezultatov je pomembno, da učitelj izbere primerna 
učna sredstva, ta so lahko na osnovi analognih učnih pripomočkov ali digitalnih, 
oz. je primernejša kombinacija obeh. Pogoj za izpeljavo učne ure s pomočjo 
digitalnih učnih pripomočkov je opremljenost šole oz. učilnice, kjer izvajamo pouk, 
ter usposobljenost učitelja. 

Namen in cilj magistrskega dela je proučiti razliko med učno uro, izvedeno s pomočjo 
analognih in digitalnih učnih pripomočkov, ter izpostaviti in ugotoviti prednosti in 
slabosti vsake. Pričakujemo, da bodo pristopi poučevanja in učenja, ki smo jih 
izvajali pri pouku likovne umetnosti, nakazali učiteljem, kako vključevati tipografijo 
in grafično oblikovanje v učni proces ter s tem doseči večjo motiviranost, aktivnost 
in učinkovitost učencev v njihovi ustvarjalnosti. Rezultati raziskave bodo v pomoč 
učiteljem likovne umetnosti v osnovni in srednji šoli, dobili bodo še dodatno idejo, 
kako vključiti informacijsko komunikacijsko tehnologijo v pouk likovne umetnosti.
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RAZISKOVALNA 
METODOLOGIJA2 RAZISKOVALNA
  METODOLOGIJA
2.1 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE
2.1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

Pri pouku likovne umetnosti se učenci učijo o temeljnih likovnih prvinah, likovnih 
spremenljivkah, likovni kompoziciji, semantiki ter tudi o tipografiji, ki pa v učnem 
načrtu ni zastopana v veliki meri. Za izvajanje nalog s področja vizualnih sporočil ni 
namenjenih veliko ur. Tipografija sodi v oblikovalno področje grafičnega oblikovanja. 
Zasledimo jo v 6. razredu in pri izbirnem predmetu Likovno snovanje I, II in III. 

V tej raziskavi nas je zanimalo spoznavanje in poučevanje tipografije na sodoben 
način, s pomočjo IKT (interaktivna tabla, elektronske predstavitve, programska 
oprema, računalniki, tablični računalniki, mobilni telefoni). Postavljalo se je vprašanje, 
kako pri tipografiji vključiti računalniško tehnologijo, da bodo učenci z veseljem in 
več motivacije vsebine in usvojene pojme iz učnega načrta vključili v praktično delo, 
izdelali nalogo iz tipografije hitreje in bolj učinkovito. Obstajajo odprtokodne oz. 
brezplačne aplikacije in programi, ki jih lahko izkoristimo za pouk likovne umetnosti.

2.1.2 CILJI RAZISKAVE 

Predpostavljali smo, da se bo z uporabo računalnika kot orodja za likovno izražanje 
ter pripomočka za prezentacijo učnih sredstev za usvajanje in razširjanje likovnih 
informacij pokazal pomemben napredek pri učencih v smislu kvalitete in učinkovitosti 
naloge iz tipografije. Raziskali smo, kako sodobna tehnologija vpliva na učence pri 
spoznavanju pojmov temeljnih likovnih prvin (točka, linija, svetlo-temno, barva) pri 
oblikovanju tipografije. Raziskali smo, ali informacijsko komunikacijska tehnologija 
s programsko opremo pomaga pri usvajanju in razširjanju temeljnih likovnih prvin 
in tipografije nazorno in učinkovito. Želeli smo utemeljiti razliko med analognim in 
digitalnim reševanjem likovnega problema, ali tehnologija nudi učencem hitrejše 
in kvalitetnejše orodje za oblikovanje tipografije, da bo vizualno sporočilo bolj 
razgibano, likovna podoba besedila pa privlačna in sodobna. 
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2.1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

1. Kakšni so učinki vključevanja informacijsko komunikacijskih tehnologij v učni 
proces likovne umetnosti v okviru izbire in uporabe metod dela, ki učence usmerjajo 
v visoko stopnjo aktivnosti?

2. Kakšni so učinki vključevanja informacijsko komunikacijskih tehnologij v 
učni proces likovne umetnosti v okviru izbire in kombinacij oblik dela, ki učencem 
omogočajo visoko stopnjo avtonomnosti pri spoznavanju likovnih znanj in reševanju 
likovnih problemov s področja tipografije?

3.  Kakšni so učinki poučevanja in razumevanja učencev v okviru izbire in 
uporabe učnih sredstev informacijsko komunikacijske tehnologije za kvalitetnejše 
pridobivanje znanja tipografije?
4.   Kakšni so učinki vključevanja informacijsko komunikacijskih tehnologij kot 
orodja za likovno izražanje in pripomočka za likovno izražanje v okviru motivacije 
učencev v posameznih fazah učnega procesa?

5.  Kakšni so učinki posodabljanja poučevanja v okviru uporabe informacijsko 
komunikacijskih tehnologij kot pripomočka za usvajanje in razširjanje likovnih znanj 
pri reševanju zastavljene naloge s področja tipografije, grafičnega oblikovanja?

6.  Kakšni so učinki informacijsko komunikacijske tehnologije pri objektivnem 
vrednotenju lastnih izdelkov?

2.2 METODOLOGIJA
V teoretičnem delu naloge smo uporabili deskriptivno metodo, kot raziskovalni 
pristop pa teoretično raziskavo.
V empiričnem delu raziskave smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo. 
Kot raziskovalni pristop smo uporabili kvalitativno raziskavo v razredu.

2.2.1 VZOREC

Ciljna skupina kvalitativne raziskave so bili učenci osmega razreda dveh osnovnih 
šol. Šole so bile namensko izbrane. V raziskavo je bilo vključenih približno petdeset 
učencev pri izbirnem predmetu Likovno snovanje.
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2.2.2 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV

V teoretični raziskavi smo zbirali gradivo, članke, literaturo, slikovno gradivo, ter 
internetne vire povezane s pojmom tipografija in grafično oblikovanje. Likovna 
naloga je izhajala iz teoretične raziskave o spoznavanju tipografije s pomočjo 
sodobne tehnologije. V razredu smo izvedli pouk kot raziskavo. Tema raziskave je 
bila primerjava med analognim in digitalnim oblikovanjem sodobne tipografije.

Raziskava se smiselno povezujejo v spoznanjih, ki se gradijo od enostavnih do bolj 
kompleksnih, sestavljenih in organiziranih enot v kompoziciji ustvarjalnega dela. Vse 
izvedene naloge smo fotografirali in jih dokumentirali v odprtem načinu kodiranja. 
Naloge smo izpeljali v trajanju od štiri do šest šolskih ur. Učni proces smo izvajali pri 
izbirnem predmetu Likovno snovanje na izbranih osnovnih šolah. 

Iz predhodno izdelanega načrta dela smo oblikovali podrobni načrt za raziskovalno 
delo učencev v razredu. Postavili smo cilje, načrtovali nalogo s področja grafičnega 
oblikovanja oz. tipografije s problemom iz učnega načrta, izbrali metodo in oblike 
dela ter učna sredstva, izbrali likovno tehniko, spoznavali likovno-teoretični problem 
ter oblikovali kriterije vrednotenja. 

Prva skupina učencev je znanje tipografije in njenih elementov ter značilnosti 
spoznavala na klasičen način, s ponavljanjem in utrjevanjem znanja s pomočjo 
prosojnic. Druga skupina učencev je s pomočjo informacijsko – komunikacijske 
tehnologije raziskovala elemente tipografije, kot so deli črk, različice pisave, pisava, 
oblika znakov, spoznavanje značilnosti posameznih črkovnih slogov, ligature, 
inicialke, prostor med vrstami, dolžina vrste, poravnava, itd…

Z izkušnjami, ki so jih učenci pridobili s spoznavanjem novih pojmov na klasičen 
način oz. s pomočjo sodobne tehnologije, so samostojno oblikovali kolaž, plakat. 
Cilj naloge je bogatenje oblik z likovnimi spremenljivkami ter razvijanje občutka za 
razporejanje oblik na ploskvi s pomočjo sodobne tehnologije. Prva skupina učencev 
je tipografijo na določeno temo analogno oz. ročno oblikovala. Druga skupina 
je oblikovala digitalno, s pomočjo informacijsko  komunikacijske tehnologije, s 
prostodostopnim vektorskim programom namenjen grafičnemu oblikovanju.

Po izvedbi naloge s področja grafičnega oblikovanja je bila izvedena analiza 
rešitve likovne naloge po oblikovanih merilih (razumevanje likovnega problema, 
ustreznost izvedbe tipografije, izvirnost v povezavi med likovnim problemom, 
tehniko in motivom). Cilj je bil preveriti razumevanje pojma tipografija in grafično 
oblikovanje ter narediti sintezo likovnih izdelkov prve in druge skupine učencev. Na 
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podlagi ročnih in digitalnih likovnih izdelkov smo naredili analizo. Ugotovili smo ali je 
digitalna tehnologija nudila učencem hitrejše in kvalitetnejše orodje za oblikovanje 
tipografije, da je vizualno sporočilo bolj razgibano, likovna podoba besedila pa 
privlačna, domiselna, kreativna in sodobna.

2.2.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV

Teoretično literaturo o tipografiji smo temeljito preučili in napisali povzetke ter zapiske. 
Pri raziskavi smo uporabili kvalitativno in deskriptivno metodo. S formalno likovno 
analizo smo analizirali likovna dela. Pri pouku smo izvedli kvalitativno raziskavo, s 
katero smo analizirali podatke, ki so nastali v učnem procesu. S kvalitativno metodo 
smo deskriptivno napisali učni načrt za izvedbo. 

Na osnovi učnega načrta smo izdelali učne priprave in izvedli pouk. Pri pouku smo 
uporabili gradivo, ki smo ga pripravili sami. Prav tako smo pri pouku izvajali nenehne 
individualne konzultacije ter na koncu ure izvedli še skupinsko evalvacijo. Izvedene 
naloge smo fotografirali, dokumentirali. 

O izvedbi učnega procesa smo napisali kvalitativno poročilo. Ugotovitve, ki veljajo 
za proučevani primer, dajejo informacije, s katerimi lahko načrtujemo nadaljnje 
vzgojno-izobraževalno delo.
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TEORETIČNI DEL3 TEORETIČNI DEL
3.1 VIDNA SPOROČILA
Vidna oz. vizualna sporočila so sistematično usmerjena sporočila s ciljem, da preko 
različnih vizualnih sredstev prenašajo informacijo. Vidna sporočila morajo opraviti 
identifikacijsko, informativno in promocijsko funkcijo. Identifikacijska funkcija preko 
vidnih sporočil zagotavlja prepoznavnost bodisi organizacije, podjetij ali pa dogodkov 
na vizualnem področju z določenimi vizualnimi elementi, s katerimi zagotavljajo 
prepoznavno vidno podobo. Informacija so vsa vidna izrazna sredstva, ki so lahko 
verbalna ali vizualna, ter posredujejo različne podatke preko različnih zahtevnostnih 
nivojev, katerih pomembnost (lahko potem) prejemnik sam izlušči. Dandanes smo 
zasičeni z informacijami iz različnih medijev, kot so knjige, časopisi, spletne strani, 
elektronske knjige.

Promocija je funkcija, ki jo opravljajo vidna sporočila, obenem pa se pokrivajo z 
oglaševanjem v obliki plakatov, oglasov, spletnih oglasov, embalaže.

Grafično oblikovanje je samo en del vidnih sporočil, včasih težko razločimo med 
oglaševanjem, umetnostjo in grafičnim oblikovanjem. Vsi tri temeljijo na istih teorijah, 
načinih izvedbe. Oglaševanje in vidna sporočila se prekrivajo v promociji, umetnost 
ki je v osnovi namenjena samoizražanju, pa vidna sporočila temeljijo na sporočilnih 
konceptih, ki so različni od vsakega umetnika.

Milan Butina (1997) navaja: »Oblika ali forma vidnega sporočila torej ni slučajna, 
ampak je rezultat nujnih in zakonitih odnosov med sestavnimi deli, ki so organizirani 
v točno določeni strukturi glede na funkcijo. Vse to velja tudi za obliko, ki jo mora 
ustvariti oblikovalec, da lahko postane delujoča oblika. Naloga oblikovanja je torej 
povečanje funkcionalne in hkrati zmanjševanje strukturalne kompleksnosti.« 
K procesu oblikovanja vidnega sporočila moramo pristopiti premišljeno in 
sistematično, zato v nadaljevanju predstavljamo opisane postopke k načrtovanju 
vidnega sporočila, da dosežemo visoko stopnjo funkcionalnosti.

3.2 ZGODOVINA VIDNIH SPOROČIL – RAZVOJ PISAV
Glavni gradnik oz. osnova za tipografijo je pisava. Dandanes poznamo več milijonov 
različnih digitaliziranih pisav. Pisave se razlikujejo glede na zaključke črk, ali jih 
imajo ali ne, lahko pa so tudi kaligrafske pisave, to so digitalizirane pisave narisane 
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ročno. Različni zaključki črk so bili značilni za posamezna zgodovinska obdobja, 
tesno povezana z umetnostnimi smermi. Za pisavo lahko rečemo, da je grafična 
predstavitev jezika (Možina, 2003, str. 13). Začetek pisav še zdaleč ne sega nekaj sto 
let nazaj, ampak več tisoč, približno tri tisoč let pred naše štetje. Zapisi najstarejših 
dogodkov so bili slikovni, zato lahko rečemo, da ima pisava korenine v grafični 
umetnosti, risbi s pomenom. Že v osnovni šoli so nas učili, da so prve poslikave 
sten votlin bile odkrite v jami Lascaux, Francija, segale naj bi približno dvajset tisoč 
let pred našim štetjem. Poznamo še poslikave iz jame Altamira v  Španiji, tedaj se 
je začel glavni razvoj pisave. Iz tega časa razlikujemo več vrst pisav: pojmovno ali 
logografsko, zlogovno ali silabično in črkovno ali fonografsko, glasopisno pisavo. 
V vseh treh naštetih pisavah vsaka vsebuje sistem znakov, kateri pripada točno 
določena enota govora. Pri pojmovni pisavi šteje en znak za eno besedo, glede 
na zvočnost; pri silabolični pisavi vsak znak pripada zlogu; v črkovni pa vsak znak 
pripada glasu, fonemu. Pisava se je razvijala od piktografije preko ideografije do 
pojmovne in silabolične pa vse do abecede. Moramo tudi upoštevati, da ni nujno, 
da se vsaka pisava razvije v abecedo, ostane lahko v silabični obliki (kitajska in 
japonska pisava) (Možina, 2003, str. 14).

3.2.1 SLIKOVNA PISAVA

Slikovni zapisi se delijo na ikonografske oz. slikovne in arbitrirane oz. abstraktne, 
neslikovne. Pod slikovno pisavo lahko uvrstimo tudi piktografijo, ki se je razvila 
iz ikonografskih slik, sličice so ponazorjene s poenostavljenimi podobami. Tem 
podobam rečemo piktogrami. Iz zgodovine poznamo, da so tako pisavo uporabljali 
Azteki pri zapisovanju sporočil, danes pa jih srečamo na primer pri prometnih znakih, 
znakih za prenočišča, za oznake toaletnih prostorov (lsika 1) itd. K višji razvojni 
stopnji piktografije prištevamo ideografijo, nastalo s poenostavljanjem piktogramov. 
Ideogrami izražajo misel in akcijo, ne pa fonetično oblikovane besede. Najbolj 
poznan sistem ideogramov so rimske in arabske številke, matematični znaki itd. 
(Možina, 2003, str. 15).

Slika 1: Sodobni piktogrami.
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3.2.2 POJMOVNA PISAVA

Glavna značilnost pojmovne pisave je ta, da je vsaka beseda ali del nje, prikazan 
s posebnim slikovnim znakom. Se pravi, da pojmovna pisava ponazarja besede, 
iz katerih je sporočilo sestavljeno. Znane pojmovne pisave so hieroglifi, klinopis in 
kitajske pismenke (Možina, 2003, str. 16).  

Klinopis
Potreba po trgovanju je pri Sumercih in Akadcih na ozemlju Mezopotamije, 
današnjega Iraka, spodbudila nastanek pisave za potrebe trgovanja, popisa živil, 
učenja. Pisava klinopis se je razvijala tako kot marsikatera druga pisava, znani so 
začetki, ko so na glinene tablice zapisovali ideograme in piktograme. Uporabljali so 
pisala iz trstičja, podobne klinu, nenazadnje ime klinopis izhaja iz latinske besede 
ceneus, ki pomeni klin. Najstarejša oblika klinopisa (slika 2) je bila pojmovna 
pisava, posamezen znak izraža posamezen zlog oz. besedo, večji napredek pa 
je bil storjen, ko je en znak izražal en glas – fonetičnost. Zgodnje oblike klinopisa 
so vsebovale okoli dva tisoč znakov, kasneje so jih zreducirali na približno petsto. 
Pisar v Mezopotamiji je za pisanje uporabljal šeststo znakov. Sporočila, zapisana v 
klinopisu, so zapisovali v najmanj dvajsetih jezikih, kar nam daje jasno vedeti, da se 
je način zapisovanja, ustvarjen v Mezopotamiji, širil tudi izven nje. Klinopis je nekaj 
sto let pred našim štetjem izumrl, saj je z razvojem prišla tudi lažja in bolj učinkovita 
uporaba zapisovanja (Možina, 2003, str. 17).

Hieroglifi
Ob pogledu na to pisavo opazimo poenostavljene podobe človeške glave, različnih 
živali, rastlin. Ime hieroglifi so tej egipčanski pisavi nadeli Grki. Grško hieros pomeni 
svet, glyphein pa vrezovati. Iz tega lahko razberemo, da gre za vrezovane svete 

Slika 2: Sumerski klinopis.
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znake, zato je pisava dobila tudi ime »pisava bogov.« Prvi zapisi teh znakov segajo 
tri tisoč let pred naše štetje, pisava do leta 390 našega štetja večjih sprememb, 
razen povečanja števila znakov, ni dobila. Ocenjujejo, da se je število znakov iz 
700 povečalo na 5000, toliko jih je štela v času rimske nadvlade Egipta. Hieroglifi 
so večinoma sestavljeni iz treh vrst znakov, in sicer piktogramov, fonogramov in 
določevalnikov. 

Najpogosteje se berejo od desne proti levi, oz. je smer pisanja odvisna od usmerjenosti 
ptičje ali človeške glave, vedno beremo proti obrazu oz. kljunu. Smer branja »pisave 
bogov« se spremeni tudi v bližini templjev in spomenikov, nanizani so izmenično, v 
eni vrstici od leve proti desni, v naslednji obratno. Temu izmeničnemu pisanju pravimo 
bustrofedon. Hieroglifov niso uporabljali samo za pisanje verskih vsebin, pač pa 
tudi v računovodstvu, trgovanju, zapisovanju poročnih listin, medicini, astronomiji, 
magiji, zdravilstvu. Za vsakodnevno pisanje sta se oblikovali dve vrsti hieroglifov, 
prvo imenujemo hieratična (slika 3) oz. svečeniška pisava, ki so jo uporabljali 
svečeniki, bere se iz desne proti levi in ima enake znake kot hieroglifska, le da so 
med seboj povezani. Druga, poenostavljena pisava, pa se je imenovala demotska 

ali ljudska. Oblikovala se je po letu 
650 pred našim štetjem. Egipčanski 
hieroglifi so bili do leta 1799 popolna 
neznanka. Omenjenega leta je 
Napoleonov vojak našel kamnito 
ploščo, ki je danes poznana kot 
kamen iz Rosette (slika 4), tako 
se je začelo raziskovanje do tedaj 
skrivnostne pisave (Možina, 2003, 
str. 18).

Slika 3: Egipčanski hieroglifi.

Slika 4: Originalna oblika kamna iz Rosette.
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Kitajska pisava
Ta vrsta pisave je nastala v drugem tisočletju pred našim štetjem, uzakonjena je bila 
okoli leta 1500 pred našim štetjem. Kitajska pisava (slika 5) je najstarejša pisava, ki 
je še danes v uporabi, saj je nespremenjena že štiri tisoč let. Prve kitajske pisave 
so bile sestavljene iz risb in piktogramov, podobno kot pri Egipčanih in Sumercih. 
Piktograme so hitro poenostavili, vendar so za eno besedo uporabljali enak znak 
kljub drugačnemu pomenu, zato so zaradi oteženega branja uvedli določevalnike. 
Vsaka kitajska pismenka mora biti zapisana v obliki kvadrata, iz dveh delov, in sicer 
ključa oz. določevalnika, ki določa pomen, in fonetičnega dela, ki določa branje. 
Lahko rečemo, da je po obliki kitajska pismenka pojmovna pisava. Kot preostala 
ljudstva so tudi Kitajci najprej pismenke zapisovali v kamen in les, kasneje, v 105. letu 
našega štetja, pa so iznašli papir in tuš. Knjige so tiskali s pomočjo žada, zelenega 
poldragega kamna, v katerega so vrezali pismenko in jo odtiskovali v obliko knjige. 
Ti pečatniki so predhodniki tiskarskih črk, ki jih poznamo mi. Kitajska pisava obsega 
50000 znakov, za nemoteno vsakodnevno uporabo zadostuje 3000 do 5000 znakov. 
Navadna kitajščina se bere tako kot nam poznana pisava, od leve proti desni, učena 
kitajščina pa od zgoraj navzdol ter od desne proti levi (Možina, 2003, str. 21).

3.2.3 ZLOGOVNA ALI SILABIČNA PISAVA

Pisava te vrste se je razvila iz pojmovne pisave, kjer vsak znak določa en pojem. 
Za zlogovno pisavo je značilno, da vsak znak pripada točno določenemu zlogu. 
Pisava je pomembno vplivala na razvoj feničanske, starosemitske, indijske, korejske 
zlogovne pisave in japonskih zlogovnih pisav, imenovanih kana, katakana, hiragana 
ter kanji. Japonsko pisavo kana so uporabljale predvsem ženske, kasneje v 7. 

Slika 5: Kitajske pismenke.
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stoletju pa so prevzeli pisavo kanji. Iz zlogovne pisave so se razvile tudi nekatere 
indijanske pisave, na primer Tinne in Cherokee (Možina, 2003, str. 22).

3.2.4 ČRKOVNA PISAVA – ČRKOPIS

Za branje in zapisovanje z zgoraj naštetimi oblikami pisav je potrebno poznavanje 
velikega števila znakov oz. pismenk, če hočemo zapisati stavek, besedilo. Črkovna 
pisava je drugačna, z njo lahko s poznavanjem približno tridesetih znakov, črk, 
zapišemo vse, kar hočemo. Eden prvih črkopisov je bil feničanski, ki je vseboval 
samo soglasnike. Feničani so črkopis širili po Sredozemlju, saj so poznani kot dobri 
pomorščaki in trgovci (Možina, 2003, str. 23).

Hebrejska pisava
Hebrejski jezik so sprva zapisovali s pisavo podobno feničanski oz. ktav ivri kadum, 
približno v letu 560 pred našim štetjem je le-to nadomestila pisava ktav ashuri, ki 
izvira iz aramejske, iz katere se je razvila sodobna hebrejska pisava. Za hebrejsko 
pisavo vemo, da je bil večji del Stare zaveza zapisan v tej pisavi (slika 6). V prvotni 
obliki pisava ne vsebuje samoglasnikov in se bere od desne proti levi. V stoletjih 
pa se je le malo spreminjala, znano je, da lahko današnji bralec hebrejščine brez 
težav prebere zapise iz 1. stoletja pred našim štetjem. Pisava vsebuje 22 znakov, 
katere predstavljajo soglasniki, samoglasnike pa so sprva zapisovali z masoretskimi 
znaki, to so pike in črtice pod črkami. Danes so poznane tri vrste zapisovanja, in 
sicer kvadratična oz. knjižna pisava, kurzivna pisava, ki je uporabna za vsakdanje 
pisanje, in rabinska pisava za zapisovanje verskih besedil (Možina, 2003, str. 23).

Arabska pisava
Prvi arabski zapisi so nastali v letih 512-513 našega štetja, leta 650 je Mohamed 
zapisal prve strani Korana. Pisava naj bi izvirala prav tako kot hebrejska iz 
feničanskega črkopisa, čeprav še danes ni jasno, kakšna je bila točno povezava 
med njimi. S širjenjem islamske vere po svetu se je širila tudi pisava, razvila se je 
celo v perzijščino, ki jo še danes uporabljajo v Iranu. Najstarejša oblika arabske 
pisave je bila kufska, to je monumentalna oglata pisava, primerna za vrezovanje 

Slika 6: Hebrejske kvadratična pisava.
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v kamen. Podobno kot pri hebrejski pisavi so tudi tukaj pod črke zapisovali pike in 
črtice za označevanje samoglasnikov. Pisavo (slika 7) )sestavlja 28 črk, bere pa se 
od desne proti levi (Možina, 2003, str. 24).

Indijska pisava
Zgodnji zapisi pisave so ohranjeni na glinenih ploščah, kosteh, posodi iz leta 4000 
let pred našim štetjem. V Indiji se uporablja več vrst pisav, vse pa so se razvile iz 
pisav kharostihi in brahmi. Vse pisave imajo samoglasnike in soglasnike, berejo pa 
se iz desne proti levi (Možina, 2003, str. 25).

Razvoj abecede
Abeceda ali alfabet, alphabetum je končna verzija razvoja pisave. Ta razvoj je trajal 
več tisoč let. Največja razlika med alfabetom in prej opisanimi pojmovnimi pisavami 
je, da je le-ta sestavljena iz točno določenega števila znakov, temelji na razlikovanju 
grafemov, ki omogočajo reprodukcijo vseh zlogov, samoglasnikov ter soglasnikov 
(Možina, 2003, str. 26).

Grški alfabet
V osmem stoletju pred našim štetjem so Grki uvedli samoglasnike, kar se v razvoju 
pisav imenuje abeceda. Iz aramejske pisave so si izposodili znake za soglasnike, 
ki jih grški jezik ne pozna, ter jih uporabili za njihove samoglasnike. Nastale so 
črke alfa, epsilon, omikron in črki jota in ipsilon, ki sta bili novost. Majuskule, se 
pravi velike črke, so uporabljali za vklesavanje v kamen, minuskule, male črke, pa 

Slika 7: Arabska pisava.

Slika 8: Linearna pisava B.
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za pisanje na papirus oz. voščene tablice. Grška pisava je takrat vsebovala 24 
črk, od tega 7 samoglasnikov in 17 soglasnikov. Najstarejše zapisano besedilo v 
grški pisavi najdemo na glinasti vazi iz osmega stoletja pred našim štetjem (Možina, 
2003, str. 27).

Latinica
Razvoj latinice sega na prehod sedmega v šesto stoletje pred našim štetjem, 
imenovana kot arhaična latinica, zelo podobna grški pisavi. Na začetku je vsebovala 
21 črk, skozi stoletja pa so ji dodali še nekaj znakov, kot so y, g, u, w. V 15. stoletju se je 
iz črke i razvila še črka j, kasneje pa tudi razločevalna znamenja. Tudi zapisovanje in 
branje besedil je najprej potekalo od desne proti levi, nato bustrofedon in šele kasneje 
okoli 500 pred našim štetjem od leve proti desni. Skozi razvoj so se tudi podaljševali 
serifi, zaključki črk, debelina črk se je povečevala in dobili smo končno verzijo oblike 
latinske pisave, imenovano capitalis monumentalis, vidno na Trajanovem stebru iz 
leta 113 našega štetja. Vsakodnevna pisava, razvita za potrebe trgovanja, pa se je 
imenovala scriptura actuaria, ki je kurzivne oblike. Iz prej omenjene monumentalne 
kapitele (slika 10) se je razvila kvadratična kapitela (slika 11) oz. capitalis quadrata, 
ki je bila namenjena pisanju na papirus in pergament. V renesansi so le-to uporabili 
za vzor humanističnim majuskulam, doživela je preporod. Za to obdobje latinice je 
značilna tudi izredno popularna pisava za pisanje naslovov, imenovana rustikalna 
kapitala (slika 12) oz. capitalis rustica. Opazne so bile tudi mešanice različnih prej 
omenjenih pisav, imenovane mešane knjižne oblike oz. scripturae mixtae. Iz mešanic 
knjižnih oblik in rustikalne  pisave je nastala rimska unciala (slika 14) oz. scriptura 
unicialis, ki je bila ena pomembnejših oblik poznega rimskega obdobja. Iz uniciale 
se je hrati razvila poluniciala (slika 13) oz. scriptura semiunicialis, zaradi hitrosti 
pisanja pa se je preoblikovala tudi majuksulna kurziva, in sicer v minuskulo oz. 
mlajšo rimsko kurzivo (slika 15). Slednja je poleg uniciale, poluniciale ter kapitale 
ostala v rabi po koncu rimskega cesarstva v petem stoletju našega štetja (Možina, 
2003, str. 28-29).

Slika 9: Zgodnja grška pisava.
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Slika 10: Rimska monumentalna kapitela.

Slika 11: Kvadratična kapitela.

Slika 12: Rustikalna kapitela.

Slika 13: Unicialna pisava.

Slika 14: Polunicialna pisava.

Slika 15: Mlajša rimska kurziva.
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Karolina
Z razpadom rimskega cesarstva leta 476 so se začele iz rimske kurzive, polkurzive 
in polunciale razvijati nacionalne pisave, kot so irska polunciale, irska minuskula, 
anglosaška minuskula, langobardska minuskula in kurziva itd. Med vladanjem kralja 
Karla Velikega frankovski deželi, ki je vladal med leti 768 in 814, so na njegovo 
pobudo učenjaki oblikovali posebno pisavo, ki bi bila enostavnejša, lažje berljiva, 
lepša. V začetku devetega stoletja je nastala karolina scriptura carolina, ime je 
dobila po Karlu Velikem. Kot druge pisave se je tudi karolina razvija skozi stoletja. 
Prvo obdobje v osmem in devetem stoletju je začel izginjati merovinški vpliv, črke pa 
so postale pravilnejše. Največji preporod je pisava dobila v devetnajstem stoletju, ko 
so se črke začele lomiti, dobila je ime prehodne pisave imenovane karolina-gotica, 
ki je že kazala razvoj gotice. Takrat je karolina (slika 17) že dominirala v zahodni 
Evropi (Možina, 2003, str. 31).

Slika 16: Merovniška pisava.

Slika 17: Karolina.

Slika 18: Brižinski spomeniki.



17

Kapitele karolinške minuskule so se uporabljale za poudarjanje besed in za velike 
začetnice, pisava je bila več stoletij osnovna knjižna pisava. Minuskule in majuskule 
poznajo samo grška pisava, latinica in cirilica, druge tega razlikovanja ne poznajo. V 
karolinški minuskuli je zapisano najstarejše ohranjeno besedilo od vseh slovanskih 
jezikov, to so naši brižinski spomeniki (slika 18), sestavljeni iz treh verskih obrazcev 
(Možina, 2003, str. 32-33).

Gotica
Pisava se je razvija sočasno skupaj z gotskim slogom v arhitekturi. Črke so postajale 
ozke, vitkejše, šilaste. Gotsko minuskulo so uporabljali že v dvanajstem stoletju, 
kasneje pa se je razvilo več vrst gotic. Nastale so gotska majuskula, knjižna gotica 
in gotska kurziva, tako je gotica postala vodilna pisava med trinajstim in petnajstim 
stoletjem. Črke so postajale dvakrat lomljene, daljše, presledki med njimi vse manjši, 
prepoznati je bilo vse več ornamentike, pisava je tako dobila ime tekstura (slika 
19), v Nemčiji poznana kot Textur, v Angliji black letter. To pisavo je prevzel tudi 
Gutenberg, krasila je njegove prve premične črke (Možina, 2003, str. 34).

Iz gotske minuskule se je v romanskih pokrajinah razvila pisava rotunda (slika 20), 
lahko rečemo, da je pisava mešanica karolinške in gotske minuskule. Bila je bolj 
čitljiva, jasna, zanjo so značilne okrogle poteze in široke črke. Zaradi teh lastnosti je 
postala popularna v tiskanih knjigah (Možina, 2003, str. 34-35).
Knjižna gotica, imenovana fraktura, je nastala v štirinajstem stoletju in ima delno 
lomljene in zaobljene okraske. Na premičnih črkah je bila prvič uporabljena 
v šestnajstem stoletju, uporabil jo je Schoensperger. V pozni gotiki se je razvila 
pisava schwabacher, na katero je vplivala rotunda, široke črke so bile njena glavna 
značilnost. Le-to je uporabil tudi Primož Trubar v tisku prvih dveh slovenskih knjig, 
Abecednika in Katekizma. Uporabil jo je za glavno besedilo, naslovi so bili natisnjeni 
v frakturi (Možina, 2003, str. 34-35).

Slika 19: Tekstura.

Slika 20: Rotunda.
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Humanistična pisava
Pisava izvira iz obdobja humanizma, to je čas v 14. stoletju, ko so humanisti prišli 
v stik z antičnimi besedili. Mislili so, da je to antična pisava, zato so jo prevzeli 
kot protiutež gotski pisavi, ki se jim je zdela neprimerna za prepisovanje antičnih 
besedil. V 15. stoletju sta humanistična minuskula (slika 21) in majuskula (slika 22) 
dosegli dovršeno obliko, v istem obdobju se je začela razvijati tudi humanistična 
kurziva (slika 23), ki pa je svojo dovršenost dobila v 16. stoletju (Možina, 2003, str. 
35-36).

S prihodom renesanse, prav tako sočasno v 15. Stoletju, ter z razvojem tiska 
in premičnih črk se je začel razvoj črkovnih slogov, ki temeljijo na umetnostno 
zgodovinskih obdobjih, le-te uporabljamo še danes (Možina, 2003).
 

Slika 21: Humanistična minuskula.

Slika 22: Humanistična majuskula.

Slika 21: Humanistična kurziva.
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3.3 OPREDELITEV POJMOV
Za boljše razumevanje tipografije predstavljamo v nadaljevanju najbolj pogosto 
uporabljene pojme v magistrskem delu. Pojmi so večinoma povzeti po Tipografskem 
geslovniku avtorice Klementine Možina.

črkovni znak - podoba črke - ang. glyph

črkovna vrsta - različica pisave - ang. typeface 

črkovna družina - nabor posameznih črkovnih rezov - ang. typefamily 

črkovna super–družina - razširjen nabor posameznih debelinskih, širinskih ali 
karakternih črkovnih rezov - ang. type super–family 

črkovni rez - celoten nabor črkovnih znakov v enem črkovnem izgledu, eni črkovni 
debelini in eni črkovni širini - ang. type cuts

debelinski rez - celoten nabor posameznih črkovnih znakov v eni črkovni debelini - 
ang. type weight

font - računalniški zapis nabora vseh črkovnih in nečrkovnih znakov ene različice 
pisave - ang. font

kurzivna črka - v desno nagnjena črka, ki temelji na kaligrafskem načinu pisanja - 
ang. cursive, italic

logotip - črkovni zapis naziva v izbranem črkovnem materialu 

minuskula - mala črka, obsega srednji črkovni pas ali pa kombinacijo srednjega in 
zgornjega oz. srednjega in spodnjega črkovnega pasa - ang. lower case

majuskula, verzalka - velika črka, obsega srednji in zgornji črkovni pas - ang. upper 
case

mala kapitelka - verzalka, njena višina zajema srednji črkovni pas - ang. small caps 

nabor znakov, črkovni nabor - množica znakov določene pisave, ima svojo številsko 
kodo, uporabno pri shranjevanju in prenašanju besedila - ang. character set
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oblikovanje črkovnih vrst - veda, ki se ukvarja z oblikovanjem črkovnih znakov in 
pisav - ang. type design

osnovna nosilna linija - osnovna nosilna linija, na kateri sedijo črkovni znaki - ang. 
baseline

serif - nastavek pri potezi črke; različne vrste pisav imajo različno oblikovane serife 
- ang. serif

srednji črkovni pas - pas, v katerega so umeščene minuskule, definiran je med 
osnovno nosilno linijo in višino malih črk - ang. x–height 

tipografija - veda o strukturiranju, oblikovanju, kompoziciji, berljivosti in estetiki 
besedila skladno s tipografskimi pravili - ang. typography 

znak - slikovni simbol, ki se pojavlja v kombinaciji z logotipom ali kot samostojen 
element - ang. logo, symbol

x–višina - višina minuskul, ki je definirana v srednjem črkovnem pasu - ang. x-line

3.4 ČRKOVNI SLOGI IN KLASIFIKACIJE
V preteklih poglavjih smo govorili o zgodovinskem razvoju pisav na splošno in 
osnovnih pojmih, ki so pogoj za nadaljevanje raziskave črkovnih vrst, vidnih sporočil 
in nenazadnje tipografije. Črkovni slogi oz. črkovne klasifikacije so vizualni izgledi 
različnih črkovnih znakov.1 Že pri obravnavi zgodovine pisav smo jih opisali kar 
velik del. Pri klasificiranju nastalih pisav v različnih pisavah istega obdobja pa lahko 
hitro pride do prave zmešnjave. Različni avtorji različno klasificirajo črkovne sloge. 
Skupine pisav se med anglosaškimi, nemškimi, francoskimi in slovenskimi avtorji 
razlikujejo do mere, da smo črkovne sloge klasificirali po zgodovinskih obdobjih, v 
katerih so pisave nastale, oz. se dokončno razvile v povezavi z obliko serifa. Oblike 
pisav lahko ločimo v dve pomembni skupini serifnih in neserifnih pisav. Dodali smo 
še skupine, katerih lastnosti se ne skladajo z nobeno od omenjenih (Možina, 2003, 
str. 121-133).

1 Črkovne klasifikacije v magistrskem delu je grafično ponazoril avtor magistrskega dela Miha 
Henigsman.
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Serifne pisave

Za serifne pisave so značilni različno oblikovani zaključki, ki jim pravimo serifi. 
Ta vrsta pisave se je prvič pojavila v obdobju Rimljanov, kjer so tedanji obrtniki 
klesali črke v kamen oz. les. Drugačna oblika serifa nastane, če s peresom oz. 
čopičem napišemo črko. S tako oblikovanimi črkami, ki so bile značilne za obdobje 
renesanse, baroka in klasicizma, so pisarji tudi prikrili morebitne napake pri pisanju. 
Za serifne pisave lahko rečemo, da so nekakšen prehod od rokopisnih do linearnih, 
neserifnih pisav. Ker se serifi razlikujejo na tako imenovani zaključek, smo serifne 
pisave razdelili še na podvrste, in sicer:

Humanistični oz. renesančni serif, ang. Old face

Črke te vrste zaključkov stilsko umeščamo v obdobje petnajstega in šestnajstega 
stoletja. Posnemale so kaligrafijo tistega časa. Renesančni serifi so pri črkah b, d, h, 
i, j, k, l, m, n, p, r, u poševni, pod kotom 45º, prečni rez pri črki e je poševno potegnjen 
proti sredini. Okrogle poteze so elipse, spodnji serifi na obeh straneh glavne poteze in 
zaključki poteze pri majuskulah so mehkejši. Zgornji serifi pri minuskulah so trikotni. 
Črkovne vrste s to vrsto serifa so poimenovali po znanih renesančnih tipografih, kot 
so Garmond, Palatino, Plantin, Bembo, Jenson. Humanistični serif imata tudi pisavi 
Times New Roman in Imprint (Bringhurst, 2003, str. 112-136).

Baročni serif, ang. Transitional

Za razliko od renesančnega serifa ima baročni vertikalne osi znakov. Prečni rez 
pri črki e je raven in nad sredino, zaključki pri črkah b, d, h, i, j, k, l, m, n, p, r, u 
so mehki, podobni kapljicam, kar je že značilnost, ki nakazuje na novi, moderni 
slog. Baročne pisave spadajo v dvodebelinske po debelini osnovne poteze, imajo 
navpično črkovno os. Bolj poznane baročne pisave so Caslon, Bascerville, Century 
Schoolbook, Fournier (Možina, 2003, str. 160-169).
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Klasicistični serif, ang. Modern

Za klasicistično pisavo je značilna tanka in podebeljena poteza, ima največji kontrast 
med potezama. Serifi klasicističnih pisav so vodoravni, poteze črk pa geometrijske 
in simetrične. Osi znakov so pokončne, pravo tako tudi podebelitve okroglih potez, 
ki so na notranji strani znaka skoraj čisto ravne. Pri baročni pisavi še opazimo 
značilnosti kaligrafske izdelave znaka, klasicistična pa se naslanja na geometrijo. 
Ena izmed najbolj dovršenih pisav te vrste je pisava Bodoni, ki je kot večina pisav 
imenovana po tipografu italijanskega rodu. Prav tako pomemben tipograf iz tega 
obdobja je Didot, znan po uvedbi tipografskega merskega sistema, črkolivnici in 
tiskarni. Danes ga najbolj poznamo po črkovni družini, imenovani po njegovem 
priimku Didot (Možina, 2003, str. 169-175).

Egipčanski serif, ang Slab

Egipčanske pisave oz. pisave z oglatimi serifi so pisave, ki imajo enako debele 
poteze, za razliko od prej opisanih renesančnih, baročnih iz klasicističnih. Serifi 
egipčanske pisave so pravokotne črte, razlike v debelini med serifi in potezo pisave 
skoraj ni. Opisani slog je nastal in se uveljavil v času Napoleonovega pohoda v 
Egipt, takrat je v zahodni Evropi zanimanje za egipčansko kulturo naraščalo. Sprva 
so te pisave uporabljali za oglasne in označevalne namene. S pisavama Claredon in 
Iconic so si v 20. stoletju zaradi izredne čitljivosti, ki ji daje enaka debelina, prisvojila 
časopisna podjetja ter televizijski in filmski medij (Možina, 2003, str. 179-84).
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Neserifne pisave, ang. Sans serif

Neserifne, brezserifne oz. linearne pisave so skupaj z že zgoraj opisanimi 
egipčanskimi pisavami postajale vedno bolj uporabljene kot pisave tehnikov in 
inženirjev. Tehnični slog jim daje enako debela poteza črke. Linearne oz. neserifne 
pisave so skoraj enake egipčanski, s to razliko, da linearne nimajo tako imenovanega 
zaključka, serifa. Prvič so se pojavile v francoskem časopisu L’Aurore leta 1898 kot 
črke logotipa in napisov, nato pa so jih začeli uporabljati za večje napise (Možina, 
2003, str. 121-133).

Zgodnje linearne pisave

Zgodnje oblike linearnih pisav so nastale v začetku 19. stoletja.  Zaradi njihovega 
takrat čudnega izgleda, saj si bili ljudje navajani na serifne, so jih poimenovali kar 
groteskne (grotesque). Pisave imajo še nekaj manjših razlik v odebelitvah poteze. 
Primere teh vrst pisav najdemo v pisavah Akzidenz Grotesk, Franklin Gothic in 
Monotype Grotesque (Bringhurst, 2003, str. 112-136).

Dodelane linearne pisave

Kot že samo ime pove, so to dodelane zgodnje oblike linearnih pisav, imenovane 
tudi neogroteskne (neo-grotesque). Pisave imajo že manjšo razliko v odebelitvah 
poteze črke. Pisavi te skupine sta Helvetica in Univers (Bringhurst, 2003, str. 112-
136).
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Humanistične linearne pisave

Pisave te vrste imajo skoraj več značilnosti v rokopisnih, renesančnih minuskulah 
kot pa v zgodnjih oblikah linearnih pisav. To je bolj opazno pri obliki črk a in g. 
Poznane pisave  humanističnih neserifnih pisav so Gill Sans, Optima in Verdana 
(Bringhurst, 2003, str. 112-136).

Geometrijske linearne pisave

V podskupino geometrijskih linearnih pisav uvrščamo pisave, ki so oblikovane po 
osnovnih geometrijskih oblikah, to sta krog in kvadrat. Značilnosti teh pisav sta 
nizek črkovni pas ter enostavna oblika minuskule, ki jo sestavljata krog in pokončna 
poteza. Na geometrijske linearne pisave je vplivalo tudi gibanje bauhaus, ki je težilo 
po izčiščenih linijah. Pisavi te vrste, ki sta bili dobro sprejeti, sta Futura in Erbar  
(Bringhurst, 2003, str. 112-136).

Ostale črkovne klasifikacije

Poleg serifnih in neserifnih pisav je potrebno omeniti še preostale črkovne klasifikacije, 
ki ne spadajo v nobeno od naštetih, vendar krojijo velik del pri oblikovanju vidnih 
sporočil.

Rokopisne pisave, ang. Script

Rokopisne pisave imajo izrazit kaligrafski izgled in značilnosti kurzivnih črkovnih 
znakov (Bringhurst, 2003, str. 112-136).
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Ročne pisave, ang. Handwritten

V današnjem času smo priča ogromni digitalizaciji črkovnih vrst, s tem se je znatno 
povečala količina pisav, ki karikirajo na roke pisano črko (Bringhurst, 2003, str. 112-
136).

Akcidenčne pisave, ang. Decorative

Akcidenčne pisave so dekorativne narave, črke so posebnih oblik in barv. Lahko so 
votle, črtkane, črtane, okrašene, osenčene. Pogosteje jih uporabljamo za oblikovanje 
letakov, vabil, plakatov (Bringhurst, 2003, str. 112-136).
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3.5 TIPOGRAFSKA NAČELA
Tipograf se mora pri oblikovanju določene tipografije za dosego visoke učinkovitosti 
držati načel, ki so del likovne teorije. Le-ta je temelj pri oblikovanju vizualnih sporočil, 
zato smo se v magistrskem delu osredotočili na tista načela, ki poudarjajo zakonitosti 
dobre tipografije in so pomembna za dosego cilja tudi v pedagoškem delu raziskave.
 
3.5.1 ČITLJIVOST

Čitljivost v tipografskem smislu opredelimo tudi kot prepoznavnost posamezne črke. 
To je zmožnost razlikovanja in razločevanja individualnih posebnosti posameznega 
znaka. Lahko rečemo, da je to prvi pogoj za berljivo besedilo. Za čitljivost je 
pomembna notranja površina črke, najboljše se to vidi pri črkah e, r, u, o, p, a, 
d, g, č, c, b. Problem nastane, kadar ustvarjamo črko, oz. oblikujemo besedilo v 
krepkem rezu pisave, takrat je poteza črke odebeljena. Hitro se lahko zgodi, da 
postanejo črke zaradi izredno zmanjšane površine notranjega prostora slabo čitljive. 
Zato nam pisave z večjim srednjim črkovnim pasom, to je višina x, nudijo boljšo 
čitljivost. Zato se pri oblikovanju s črkami z odebeljenimi potezami poslužujemo črk 
z večjo notranjo površino. Pri daljših besedilih, kot so zborniki, bilteni, razne knjige, 
monografije, je priporočljiva uporaba serifnih pisav, le-te znake in besede med 
seboj boljše povezujejo in hkrati poudarjajo vodoravno teksturo teksta, s tem pa 
usmerjajo naš pogled. Zanimiv je tudi pogled na karakteristiko posamezne črkovne 
vrste. Pri neserifnih pisavah, na primer pri Gill Sans, naletimo na črkovne vrste, ki 
imajo znake 1, l, I istih oblik, vendar naše oko vseeno zazna to, kar bi radi videli, 
prepoznali. Pri primerjavi serifne Georgie in linearne Helvetice ugotovimo, da je 
prva dosti bolj čitljiva, saj so črke Georgie zaradi nižjega srednjega črkovnega pasu 
manjše, vendar so ascenderji višji in s tem bolj prepoznavni. Pomembno vlogo ima 
tudi prostor med znaki, le-ta je večji pri Georgii in omogoča lepše zlitje črk skupaj. 
Uporaba krajših serifov je zabrisala mejo med možnimi serifi in linearno, neserifno 
pisavo.

Ne moremo pa niti mimo tega, da navajenost na eno obliko črk pripomore k temu, 
da lažje prepoznamo tudi manj čitljivo pisavo. Lahko trdimo, da bi danes s težavami 
prebirali črke v gotici, saj struktura gotskih črk temelji na čisto drugačnih potezah.

3.5.2 BERLJIVOST

Kadar govorimo o berljivosti, vselej pomislimo na velikost pisave v besedilu. 
Uporabniki urejevalnikov besedil vemo, da se večinoma za navadna besedila 
uporablja pisava med 10 in 12 pt. To je standardizirana velikost pisave v merski 
enoti points, ki je določena ob predpostavki, da po navadi beremo običajni format 



27

na razdalji od 30 do 35 centimetrov. Znaki znotraj posamezne črkovne vrste so tudi 
standardizirani med seboj, vsaka črkovna vrsta ima določen razmik med vrsticami, 
razmik med črkami, razmik med odstavki. Vendar te prednastavljeni razmiki ne 
zagotavljajo vedno optimalnega učinka, ki ga hočemo dobiti, da bo besedilo vizualno 
privlačno in dinamično. Le-to lahko dosežemo z ročnim nastavljanjem, ki nam ga 
omogoča programska oprema.

Ruder (1977) poudarja, da je berljivost najboljša, kadar sta ploskev in linearna 
vrstica v harmoničnem ravnotežju.

Osnovnih pravil pri oblikovanju tipografije ne manjka, vsak posameznik mora poiskati 
pravilno razmerje med elementi besedila, to pa omogoča predvsem dobro vizualno 
zaznavanje, znanje in izkušnje pri oblikovanju različnih formatov.
Iz Tipografskega terminološkega slovarja (Možina, 2003), predstavljamo nekatera 
pomembna tipografska načela pri berljivosti besedila.

Razpiranje oz tracking nam omogoča osnovno določanje prostora med črkami, po 
navadi ga moramo za optimalni rezultat nastaviti ročno. Večino razpiranje uporabimo 
pri manjših stopnjah črk ali pa krepkih rezov posameznih črkovnih vrst, saj lahko 
takrat pride do zlivanja črk ene v drugo. Razpiramo lahko v pozitivno ali negativno 
smer.

Prirezovanje oz. kerning uporabimo takrat, kadar hočemo optično izenačevati prostor 
med problematičnimi pari črk, kot so: To, Va, AT, AV, FA, LJ, LT, TA itd. Nekatera 
programska oprema ima že možnost avtomatskega kerninga, vendar po navadi 
tipograf ali grafični oblikovalec izdela svoj kerning za svojo potrebo. Za prirezovanje 
je potrebno imeti občutek za ravnotežje med pozitivnim in negativnim prostorom 
med črkami (Bringhurst, 2003).

Razmikanje oz. leading je določanje prostora med vrsticami, le-ta se meri od črkovne 
črte ene vrstice do črkovne črte druge vrstice. Paziti moramo na sorazmeren razmik 
med črkovnim in besednim razmikom, ki pa je odvisen od srednjega črkovnega 
pasu in širine ter debeline črkovne vrste. Široki stolpci morajo imeti večji medvrstični 
razmik kakor ožji, saj tako naše oko hitreje najde naslednjo vrstico. 

Vsi tri principi razmikanja ne vplivajo samo na berljivost, ampak tudi na teksturo 
besedila, ki jo nazivamo tudi barva, saj gre za optično stapljanje besedila v različne 
tonske ploskve. Tekst s črkami tvori 80% črnino, širok tekst pa lahko s črnimi črkami 
tvori samo 25% črnine. Pomembno je, kaj oblikujemo, saj lahko le tako oblikujemo 
dinamično razgibano kompozicijo.
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3.5.3 TIPOGRAFSKA MREŽA

Tipografska mreža oz. ang. Grid nam je v pomoč pri oblikovanju, saj zagotavlja, da 
bodo razmerja med oblikami znotraj formata enaka. Oblikovalec si s pomočjo mreže 
olajša primerno postavitev besedila in slikovnega materiala v estesko kompozicijo. 
Tipografska mreža ima tudi funkcijo poravnave vrstic in stolpcev, enakomernega 
odmika besedila in ostalih elementov od roba tiskanega lista. Le-ti imajo pomembno 
estetsko funkcijo, saj vplivajo na urejeno okolje za učinkovito branje. Velikost robov 
je odvisna od namena oblikovanja tiskovine, teksture besedila, velikosti razmikov 
vrstic, sivine stolpca, debeline črk.

3.5.4 KONTRAST IN BARVA OZADJA

Na berljivost vpliva tudi kontrast med besedilom in njegovim ozadjem. Če je kontrast 
oz. nasprotje med besedilom in ozadjem majhno, bomo imeli težave pri branju tega 
besedila, saj bomo težko razbrali posamezne znake, to pa bo vplivalo na hitrost, 
efektivnost branja in nenazadnje na utrujenost oči. Znaki pri večjem kontrastu so 
bolj izraziti in nam omogočajo lažje branje, vendar komplementarne barve in črno-
beli kontrasti očem ob dolgotrajnem branju povzročajo napor, zato beline za ozadja 
niso priporočljive. To lahko opazimo pri časopisih, kjer je ozadje toplo sive barve, 
tako so naše oči dlje časa spočite pri daljšem branju. Moteče za oči so tudi razni 
barvni napisi na komplementarna ozadja barv, saj takrat prihaja do navideznega 
migotanja besedila, zlasti na monitorjih. Problematični so tudi napisi čez fotografijo, 
ki so različnih tonskih in barvnih vrednosti, to pa nam prekrije ozadje podobne 
tonalitete. Problem so v kinematografiji rešili tako, da so belim črkam dodali črno 
obrobo, kar dobro funkcionira tako na temnem kot svetlem ozadju.
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3.6 DELI ČRKE
Pri vsaki črki razlikujemo različne dele le-te.2 Posamezni deli črk so v slovenščini 
večino poimenovanj prevzeli iz nemškega jezika, saj smo bili Slovenci kar nekaj 
stoletij pod vplivom prej omenjenega govornega območja. Sodobna tehnologija 
nam je tekom let s pomočjo računalnika in računalniške tehnologije prinesla novo 
terminologijo. Le-ta je izpeljana iz imen posameznik črk, kot na primer podaljšek 
male črke p, ki sega v spodnji črkovni pas, imenovana p-višina.

Velikost debla oz. črkovna višina je velikost črke posamezne stopnje pisave. Velikost 
črke je definirana skupaj z mesom nad in pod črko (Možina, 2003, str. 109-120).

 
H-višina oz. velikost verzalke obsega srednji in zgornji črkovni pas, izjemoma tudi 
vse tri črkovne pase. L. Bratuš navaja še eno višino pomembno za slovenski jezik, 
imenovano Ž-višina. 

Z-višina oz. x-višina oz. srednji črkovni pas obsega sredni del v štirilinijskem sistemu. 
Gre za višino, ki obsega višino minuskul brez podaljškov, tudi višina kapitelk.

K-višina oz. zgornji črkovni pas je najvišji pas v štirilinjskem sistemu, obsega 
podaljške minuskul navzgor.

2 Dele črk v magistrskem delu je grafično ponazoril avtor magistrskega dela Miha Henigsman.
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P-višina oz. spodnji črkovni pas je najnižji črkovni pas v štirilinjskem sistemu, obsega 
podaljške minuskul navzdol.

Osnovna črka oz. črkovna črta  je optična črta, na kateri so postavljene črke, je tudi 
spodnja meja črkovne podobe, ki ne sega v spodnji pas.

Poenotenost črkovne črke so v Evropi dosegli konec leta 1903, ko so se začeli 
zgledovati po ameriškem univerzalnem sistemu, leta 1905 pa je bila kot univerzalna 
črkovna črta obvezna za vse črkolivnice.

Zgornja črta je meja črkovne podloge, sega v zgornji pas.

Črka verzalke je zgornja meja črkovne podobe verzalke. Nekatere pisave imajo črto 
verzalke in zgornjo črto na istem mestu, pri renesančnih je črta verzalke nižje.

Srednja črta omejuje višino črkovnega pasu zgoraj.
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Spodnja črta je meja črkovne podobe spodaj.

Ascender oz. podaljšek navzgor poimenujemo del črke, ki sega v zgornji črkovni 
pas. Opazimo ga pri minuskulah b, d, f, h, l, t. 

Descender oz. podaljšek navzdol poimenujemo del črke, ki sega v spodnji črkovni 
pas.

Širina črke je definirana skupaj s presledkoma ob črkovni podobi.

Širina črkovne podobe je definirana brez presledkov ob črkovni podobi.
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Presledek ob črki je prostor ob črkovni podobi. 

Osnovna poteza je osnovna poteza črkovne podobe. Lahko je vertikalna poteza, kot 
pri črki T, I, ali pa poševna.

Tanka poteza je značilna za nekatere linearne pisave in pisave s tankimi in 
odebeljenimi potezami.

Serif je nastavek črke in jo tudi zaključuje. Oblikovani so različno in odvisni od vrste 
pisave.

Notranji del črke je notranjost črkovne podobe. Lahko je zaprt kot pri črkah a, b ali 
pa odprt kot pri črkah c, č, h ...
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Kaplja oz. krog je značilna za minuskule a, c, f, r in je odvisna od vrste pisave, saj 
ima vsaka pisava različno obliko kaplje.

Zaključna poteza se razlikuje od pisave do pisave, pisave s tankimi in odebeljenimi 
potezami imajo zaključno potezo vedno tanko.

Prečna poteza je značilna za črke kot so A, e. To je poteza, ki je na obeh straneh 
omejena z drugima potezama ter ju povezuje.

Prečna črta je prav tako značilna za nekatere črke, kot so f, t. 

Okrogla poteza je lahko zaprta ali delno zaprta, značilna je za črke b, c, č, g, o, p ...



34

Na slovenskem območju v preteklosti ni bilo črkolivnic, prav tako oblikovalcev le-
teh ni bilo, zato nekateri izrazi delov črk nimajo ustreznih izrazov, poimenovani so 
opisno. Sodobna tehnologija omogoča enostavnejše oblikovanje pisav, pri tem pa 
se je pojavila tudi potreba po preimenovanju nekaterih delov črk. Ker se na našem 
ozemlju ni nihče ukvarjal z oblikovanjem črk, so izrazi za dele črke dobesedni 
prevodi. Ti deli črk, ki so bili nekdaj opisni, danes pa dobesedni prevodi, so zapisani 
v nadaljevanju.

Vez je poteza, ki povezuje dve drugi potezi oz. dela črke.

Vrh črke je zgornji del črkovne podobe, ponekod sega preko črte verzalke, primer 
črke A. Oblika vrha je odvisna od pisave.

Dno črke je spodnji del črkovne podobe, ponekod sega preko črkovne črte, primer 
črke V, oblika pa je odvisna od vrste pisave.

Prehod je poteza, ki povezuje osnovno in tanko potezo črke. Poznamo različne 
oblike prehodov, odvisnih od vrste pisave.
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Rama je zaobljena poteza, ki se nadaljuje v ravno potezo, le-to najdemo pri črkah 
n, h.

Zanka je del male črke g, vendar samo v nekaterih pisavah. Obsega spodnji črkovni 
pas.

Uho je manjši dodatek pri nekaterih vrstah pisave male črke g.

Oko je notranjost male črke e, enak izrazu notranji del črke.

Roko oz. zgornji krak je zaslediti pri črkah s poševno potezo, primer črke k.

Noga oz. spodnji krak je značilen za črke s poševno potezo navzdol, zasledimo jo 
pri črkah k, r.
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S-poteza je značilna za črki s, š, je tudi osrednji del črke.

Rep je poteza, značilna za črko Q.

Peta je dodatna poteza, značilna za nekatere pisave pri črki G.

Črke iste velikosti imajo lahko različno višino srednjega črkovnega pasu, tiste ki 
imajo nižji zgornji in spodnji pas, zgledajo večje.
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3.7 RAZLIČICE ČRKE
Črke ene pisave lahko zasledimo v več različicah, le-te pa sestavljajo družine pisav 
oz. super družine.3 Nabor znakov posamezne pisave se razlikuje od pisave do 
pisave. Največkrat pri urejanju dokumentov zasledimo poleg navadnega črkovnega 
reza pisave še krepko in kurzivno varianto. Nekatere pisave imajo več vrst različic 
pisave oz. črkovnih rezov. 

Navadna črka je pokončna oblike črke, ki svojih potez nima odebeljenih ali stanjšanih.

Ultra svetla črka ima izrazito stanjšanje poteze. 

Svetla črka ima zelo stanjšane poteze, ki so značilne samo za linearne pisave. 

Tanka črka ima stanjšane poteze znakov, le-te so pogostejše pri linearnih pisavah.

Polkrepka črka ima malenkost bolj odebeljene poteze kot navadna črka.

3 Različice črke v magistrskem delu je grafično ponazoril avtor magistrskega dela Miha Henigsman.
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Krepka črka ima močno odebeljeno potezo, pogosteje jo zasledimo pri linearnih in 
egipčanskih pisavah.

Ekstra krepka črka ima izrazito odebeljeno potezo.

Zožena črka ima debelino navadne črke, vendar s to značilnostjo, da je širina 
črke zožena. Zasledimo vedno več pisav, ki imajo kombinacijo zožene krepke oz. 
polkrepke črke.

Razširjena črka ima debelino navadne črke, vendar je pirina črke razširjena. Kot pri 
zoženi črki je tudi razširjena vedno bolj popularna v kombinaciji s krepko in polkrepko 
črko.

Kurzivna črka je nagnjena v desno pod kotom, običajno med 11 in 17º. Danes 
poznamo prave kurzivne črke in elektronsko kurzivne. Slednje so navadne črke, 
nagnjene pod kotom, prave kurzivne črke pa so posebej izdelane po drugačni 
zasnovani obliki potez črk in serifov.
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Kapitelka je verzalka, z višino enako srednjemu črkovnemu pasu. Tudi pri kapitelki 
ločimo prave kapitelke, ki so originalno izdelane, in elektronske, ki so samo 
pomanjšane na velikost minuskul.
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3.8 RAČUNALNIŠKA TIPOGRAFIJA
Z nastankom in uveljavitvijo računalnika ter programske opreme se je začel tudi 
razvoj računalniške tipografije, le-ta je sredi 20 stoletja vsebovala nekaj preprostih 
črk. En znak je bil pretvorjen v en bajt, kakor mu pravimo v računalniškem žargonu, 
ampak samo za prvotni ASCII kodirni sistem. Le-ta je opredeljen kot Ameriški 
standardni kod za izmenjavo informacij (American Standard Code for Information 
Interchange). ASCII kod je bil prvotno zmožen predstaviti latinico in nekaj evropsko 
naglašenih znakov, skupno 32 znakov, kar je bilo premalo, da bi se standard takoj 
uveljavil, doživel je neuspeh. Kasneje so poskušali s standardizacijo 7 bitnega ASCII 
koda, ki je imel prostora za 26 malih in 25 velikih črk ter še 33 simbolov. Tudi ta kod 
ni bil uspešen v Evropi, saj se v Evropi uporablja več črkovnih sistemov in ta je bil 
premajhne kapacitete. Kljub poskusu IBM-a, ki je ASCII kod povečal na 8 bitni ter s 
tem še 128 dodatnih znakov, te razširitve niso zadovoljile potreb evropskih jezikov. 
Vsaki deželi je bila dodeljena drugačna kodna razporeditev in črkovna tipografija, 
kar je pripeljalo do zmešnjave med kodirnimi sistemi v DOS-u in OS2 in s tem 
tudi do nekompatibilnosti. Predvsem nekompatibilnost je vodila k novemu poskusu 
standardizacije ASCII koda. ASCII kod je postal dominanten standard, ki je globoko 
zakoreninjen v sistemsko opremo, tiskalnike, informacijske storitve, tipkovnice ... 
Leta 1991 je The Unicode Consortium uveljavil prvo verzijo standarda The Unicode 
Standard: World Character Encoding, ki omogoča 65536 znakov, kjer je prvih 128 
znakov enakih kot pri ASCII kodu. V Unicodu najdemo latinico, cirilico, armenščino, 
hebrejščino, hindijščino ..., 20000 han znakov kitajščine, znake japonščine in 
korejščine. Unicode standard še ni povsem uveljavljen, ASCII je veliko cenejši, 
saj zavzema konkretno manj delovnega spomina ter prostora na trdem disku, 
nenazadnje je tudi tipografija zanj izdelana v preko 30000 različnih tipih. Unicode 
zajema le osnovne tipe pisav, zato je oblikovanje in izdelava novih tipografij zaradi 
velikega nabora znakov zelo zahtevna, saj od oblikovalca zahteva poleg ustvarjalne 
sposobnosti tudi poznavanje velikega števila pisav. Za obvladovanje omenjenih 
črkovnih fontov je potrebno sodelovanje večjih ekip grafičnih oblikovalcev, tipografov, 
ki pripravijo, izdelajo znake in s tem pisave. Računalnik je omogočil oblikovalcem, 
tipografom večjo učinkovitost z več kontrole in večjo fleksibilnost v izvajanju. Zgoraj 
omenjeni ASCII standard, ki se je uporabljal na vseh računalnikih v Sloveniji, je postal 
nezadovoljiv še v angleško govorečih deželah, ki je skoraj identično ameriškemu 
standardu. Dodelitev kod za slovenske č, š, ž je v Sloveniji delno zadovoljivo pokrita 
vsakdanja uporaba, če to uporabimo samo na svojem računalniku. V primeru 
prenosa dokumenta iz našega računalnika na drugega nastopijo težave v obliki 
vijug, oklepajev, obrnjenih strešic v dokumentu. Na podobne težave je naletel že 
Primož Trubar, ko je moral črke č, š, ž nadomestiti s zh, fh in sh. Le-te je vpeljal 
Adam Bohorič s pisavo bohoričico. Po reformi črkopisa leta 1843 smo Slovenci 
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uveljavili gajico, ki je vsebovala že črkovne znake č, š, ž. Za potrebe Balkana se 
je izoblikoval YU ASCII, ki je vseboval tudi črki đ in ć. Standard je bil postavljen za 
prvih 32 znakov, kar je pomenilo, da je bil črkopis okrnjen za oklepaje in krativec, 
ker so ti manj uporabljeni znaki zamenjali tiste, ki so posebni za naš črkopis. @ je 
zamenjana s črko Ž, ‘ s črko ž, ~ s črko č, ̂  s črko Č, [ je Š, črka Đ je namesto znaka ] 
in  znak \ je Đ. Pred časom se je začel bolj uveljavljati standard Latin 2, ki ga podpira 
operacijski sistem Microsoft Windows, uporablja pa kodno tabelo 1250, ki je del 
Unicoda, sestavljena iz 256 znakov, te pa pokrivajo centralno in vzhodno Evropo, 
tako da je ne tem področju možna popolna kompatibilnost. Standard je poznan tudi 
kot ISO-8859-2, standard ISO-8859-1 pa je standard, prilagojen zahodnoevropskim 
pisavam.

Tipografija se je sprva na računalniku oblikovala s pomočjo rastrskih programov, kar 
pomeni, da so oblikovalci oblikovali s piko, kasneje je oblikovanje s piko zamenjalo 
oblikovanje s krivuljami oz. s pomočjo neštetih matematično pravilnih in popolnih 
črtic, ki so bile oblikovane v vektorsko črko. 
Rastrsko oz. bitno grafiko povezujemo z računalniško sliko, sestavljeno iz velikega 
števila točk, pik (ang. pixel), so razporejene v mreži, ki jo določa gostota. Večja je 
gostota, bolj je kvalitetna slika in večja je velikost datoteke. Najenostavnejša bitna 
slika je črno bela, kjer je vidni del lahko črn ali bel, skupek pik pa tvori vidno podobo. 
Večinokrat pa se namesto s črno belo sliko srečamo z barvno; da dosežemo barvno 
globino moramo uporabiti različne barvne odtenke. Če je slika, v kateri imamo 256 
barv, 8 bitna, slika s 65536 barv, 16-bitna, ima slika pri 24-bitih 16,7 milijona barv 
oz. barvnih odtenkov. Več bitov kot imamo, več barvnih odtenkov bomo zmožni 
prikazati, bit v pomnilniku računalnika je prikazan kot 0 ali 1, s kombinacijo teh dveh 
števil v programski opremi računalnika sestavimo sliko.
Vektorska grafika (slika 22), ki ji pravimo tudi objektna ali predmetna, je bistveno 
drugačne sestave kot rastrska, saj namesto množice obarvanih pik vidimo predmete v 
obliki krivulje. Krivulje so sestavljene s pomočjo geometričnih formul, so matematične. 
Vsaka vrsta od opisanih grafik ima prednosti v grafičnem oblikovanju. Brez rastrske 
grafike si ne moremo predstavljati fotografije in dela z njo, ne oblikovanja plakatov in 
preloma besedil. Vektorska grafika je primerna za oblikovanje tipografij in logotipov, 
ker pri enormni povečavi vidimo identično sliko kot pri normalni povečavi.

Slika 22: Razlika med vektorsko (zgoraj) 
in rastersko (spodaj) grafiko.
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3.9 TISK IN SPLET
Črkovne vrste ločimo tudi glede uporabe v različnih medijih. V prvo skupino spadajo 
črkovne vrste, ki so prilagojene klasičnemu mediju, v drugo skupino pa črkovne vrste 
za novodobne medije. Kot klasični medij opredelimo tisk v tiskarni, kot novodobni pa 
digitalne medije, ki vključujejo prikazovanje na ekranih. Pomembno je, da izberemo 
primerno črkovno vrsto  glede na vrsto uporabe. Izbira primerne črkovne vrste za 
tehniko tiska pomembno vpliva na kvaliteto za tisk izbranega papirja. Tiskarstvo 
danes sledi trendu hitre izvedbe naročil, saj lahko tiskar le na ta način zadovolji 
stranke in dobro posluje. Rotacijski tisk je med bolj priljubljenimi tehnikami tiska, 
predvsem je predmet izbire tiskarja, kadar gre za manjše količine, saj je tako tisk 
cenejši, vendar manj kvaliteten. Ravno iz tega stališča je še kako pomembna izbira 
primerne črkovne vrste, saj visoke hitrosti tiska in raba recikliranega papirja, med 
katere sodi časopisni papir, povzroča razlivanje barve in s tem popačenost črkovnih 
znakov. Le na ta način lahko zagotovimo dobro berljivost besedila, ki je za to vrsto 
tiska nujna. Pazljivost pri offset tisku je lahko manjša, saj gre za izredno kvaliteten, 
vendar cenovno drag tisk, primeren je za večjo naklado, saj se stroški s kvantiteto 
manjšajo, kvaliteta pa je identična tako pri prvem kot pri zadnjemu odtisu.

Digitalno prikazovanje oblikovanih materialov zaradi hitrosti razvoja tehnologije že 
omogoča uporabo kateregakoli črkovnega materiala v programske jezike, vendar še 
vedno prevladuje uporaba spletno varnih črkovnih vrst. Med spletno varne črkovne 
vrste spadajo pisave Arial, Arial Black, Courier, Garamond, Georgia, Tahoma, Times 
New Roman, Trebuchet MS, Verdana. Pomembno je izbirati pisave, ki so prilagojene 
za prikazovanje na monitorjih. Črkovne vsebine se prikazujejo glede na kodni zapis 
programskega jezika, ta pa na posameznem računalniku poišče primernejšo pisavo 
in jo prikaže na monitorju v obliki spletne strani, aplikacije. Računalniška koda 
samodejno izbere in zamenja z drugim črkovnim materialom, če prvotnega nimamo 
v računalniškem registru. V tem primeru se lahko zgodi, da se konceptualno črkovni 
material ne sklada s vidnim sporočilom. Oblikovalec mora izbrati črkovni vrsto 
primerno za branje na ekranih, to doseže s posegi v formo črkovnega znaka in 
dopolnitvijo s tehniko hinting, kjer je vsak črkovni znak prilagojen v mreži pik v vsaki 
velikosti (slika 23, 24, 25).

Slika 23: Grafična forma znaka “a”.
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Slika 24: Grafična forma znaka pri različnih velikosti.

Slika 25: Hinting oz. prilagajanje črkovnega znaka pri različni velikosti.
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3.10 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA – IKT
Informacijsko komunikacijsko tehnologijo ali krajše IKT lahko opišemo kot 
informacijsko pismenost, ki jo dosegamo z različnimi mediji, kot so računalniški 
programi, medmrežje, videoposnetki, fotografije. Informacijsko pismenost pa 
opredelimo kot sposobnost posameznika, da smiselno uporabi informacijsko 
komunikacijsko tehnologijo, z njo pridobiva, vrednoti, in uporablja informacije 
različnih virov (Novljan, 2002). Avtorji Kovač̌, Jurak, Starc in Strel (2007) medij 
povzemajo po Štefancu (2003): »Pod medij razumemo materialna, nepersonalna 
sredstva: različne pripomočke, gradiva, naprave, stroje, ki so nosilci in posredniki 
informacij. Medij lahko torej definiramo kot sredstvo za prenašanje informacij, 
podatkov, sporočil – predstavlja nekaj, kar je med informacijo in prejemnikom le-te. 
V učnem procesu je medij posrednik med učno vsebino in učencem, prevzema pa 
tudi druge funkcije: instruktivno, kontrolno, elevacijsko, organizacijsko.« 

Pouk je kakovostnejši, če učitelj obvlada delo z nepersonalnimi mediji, kar je tudi ena 
od kompetenc sodobnega učitelja, da prenaša didaktične funkcije od personalnih 
na nepersonalne medije. Vendar to zahteva od učitelja nove spretnosti in znanja. 
Zavedati se moramo, da se informacijsko komunikacijska tehnologija uporablja z 
namenom doseganja učnih ciljev, da učenci boljše razumejo podano snov.

Informacijsko komunikacijsko tehnologijo v tuji literaturi pojmujejo tudi kot bogat 
nabor tehnoloških orodij za komunikacijo, ustvarjanje, širjenje in shranjevanje 
informacij (Blurton, 1999).

3.10.1 DOLOČILA BELE KNJIGE O VKLJUČEVANJU IKT V IZOBRAŽEVANJE

Trenutno živimo v svetu, kjer list papirja še naprej ostaja najbolj uporabljen 
pripomoček za prenos informacije (Tinio, 2002). Najbolj popularen pripomoček 
za prenos informacij pa je informacijsko komunikacijsko tehnološki, saj z njimi 
elektronsko hitreje dobimo in oddamo informacijo, poleg tega je prenos informacij 
cenejši.  

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (Krek in Metljak, 2011), 
govori tudi o potrebah vključevanja informacijsko komunikacijske tehnologije v 
šolstvo, saj je trenutno družba preoblikovana v tej smeri.
Avtorja (Krek in Metljak, 2011) dodajata, da ni samo pomembno mlade ljudi v šolstvu 
seznanjati z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije, temveč mora postati 
tudi eden izmed ciljev izobraževanja. IKT vedno bolj postaja sredstvo za pridobivanje 
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novega znanja, v družbi polni informacij moramo tudi to količino obvladati. To pa je 
odvisno od tehnologij oz. strojev, ki bodo te podatke sposobni obdelati in shraniti 
(Krek in Metljak, 2011).

Gerlič (2002) splošne cilje za uvajanje sodobne informacijsko komunikacijske 
tehnologije razvršča v tri sklope:
1.  Da učenci osvojijo spretnosti in znanja, ki jim omogočajo ravnanja s sodobnimi
tehnološkimi procesi, to jim bo pomagalo pri poznejšem vključevanju v delo.
2.  Vsem učencem zagotoviti informacijsko-komunikacijsko opismenjevanje 
v smislu podajanja osnovnih informacij o IKT, delovanju, uporabi, o dostopnih in 
uporabnih
aplikacijah ter o tem, kako IKT vpliva na naše življenje.
3.  Izboljšanje kvalitete poučevanja s sodobno tehnologijo in nudenje višjih oblik
miselnih procesov, torej aktivno vključevanje učencev v pouk.

Tudi izobraževanje je postalo del razvoja sodobnih tehnologij, kjer je učence potrebno 
naučiti, kako smiselno uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo, saj 
si lahko le s pravilno uporabo olajšajo proces učenja in tudi kakovostnejše učne 
dosežke. Cilj informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževalnih institucijah 
je, da ustrezno usposobljeni učitelji razvijejo tehnično pismenost učencev. Da učenci 
razvijejo informacijsko komunikacijske kompetence, je odvisno tudi od primerne 
opremljenosti šol s IKT opremo (Brečko in Vehovar, 2008).

Prihod računalnika v prejšnjem stoletju je pedagogom in delavcem v šolstvu dal 
upanje po spremembi v sistemu izobraževanja. Računalnik ni danes nobena noviteta, 
je pa dejstvo, da so računalniki postali manjši, cenejši in zmogljivejši kot desetletje 
pred tem. Pojavljajo se nove oblike v obliki tabličnih računalnikov in v obliki pametnih 
telefonov, te že prevzemajo naloge in funkcije osebnih računalnikov. Skupaj z 
medmrežjem računalniki tvorijo v pedagoškem delu novo upanje, pričakovanja za 
individualizacijo, diferenciacijo ter nenazadnje prehod iz klasičnega pouka, ki temelji 
na pomnjenju velikega števila informacij in podatkov, h kreativnemu problemskemu 
pouku (Gerlič, 2004). 
Na začetku vpeljevanja računalnika v izobraževalni proces se je le-ta uporabljal 
predvsem za poučevanje matematike, slovenščine itd. Kmalu zatem se je začel 
uporabljati tudi pri vzgojnih predmetih, kot so šport, glasbena in likovna umetnost 
(Rogelj, 1995).
»Uporaba računalnika in interneta je v prvem triletju pomembna, ker omogoča pri 
učencih in učiteljih razvoj spretnosti ter informacijsko komunikacijsko znanje, ki je 
za njihovo nadaljnje izobraževanje in uporabo zelo pomembno« (Škabar in Sulčič, 
2009).
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Sodobna tehnologija dandanes izpodriva klasični predavateljski pouk v slovenskih 
osnovnih in srednjih šolah. Pouk že in bo še v večji meri potekal v prisotnosti 
sodobnih medijev, vseboval bo različne organizacijske oblike. Učenje na daljavo je 
danes že stalna praksa nekaterih fakultet. Vprašati se moramo, kdaj bo taka oblika 
prišla na spored tudi v osnovno in srednjo šolo, ali vsaj kombinacija takega učenja 
(Gerlič, 2004).

3.10.2 KATEGORIJE IZOBRAŽEVANJA GLEDE NA VKLJUČENOST IKT

Z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije lahko izobraževanje razdelimo 
na tri kategorije, in sicer:

1.  E-učenje, le-to je povezano z računalniško podprtim učenjem. Ta vrsta učenja 
je po navadi povezana z napredno učno tehnologijo in uporabo medmrežja.

2.  Kombinirano učenje je kombinacija različnih učnih pristopov. Ta metoda 
vključuje kombinacijo tradicionalnega oz. predavateljskega učenja, kjer učitelj uči 
učence in jim daje navodila za delo; samostojnega učenja, kjer vsak posamezni 
učenec prilagaja čas, kraj in tempo učenja glede na svoje sposobnosti; spletnega 
sodelovalnega učenja, kjer se učenci in učitelj interaktivno učijo, bodisi z uporabo 
spletne učilnice, ali pa kar elektronske pošte, klepetalnice ... 

3.  Učenje na daljavo, kjer se učenec izobražuje doma in komunicira z 
učiteljem oz. mentorjem preko sodobne tehnologije, lahko je to elektronska pošta, 
videokonferenca (Kumar, 2008) ...

3.10.3 PREDNOSTI VKLJUČEVANJA IKT V IZOBRAŽEVANJE

Rebernak (2008), Brečko in Vehovar (2008), Krnel (2008) in Rogelj (1995) navajajo 
prednosti informacijsko komunikacijske tehnologije za izboljšanje učnega procesa:
• Učenci so ob uvedbi IKT bolj motivirani, pri učencih je zaznati večjo pozornost. • 
Omogoča spremljanje napredovanja učenca.
• Poučevanje z IKT je primerno za učence s posebnimi potrebami, saj nam omogoča 
večjo diferenciacijo.
• IKT pri pouku omogoča vključevanje več čutov.
• Spodbuja fantazijo in iniciativnost.
• Učenci postanejo bolj aktivni, učitelji imajo posledično boljši nadzor nad njimi.
• Vključujejo interaktivne in multimedijske elemente, kar omogoča lažji dostop do
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informacij, učnih gradiv, olajšana je komunikacija.
• Zmanjša se čas namenjen administraciji (priprava in popravljanje priprav,
individualizacija, predstavitev snovi, oblikovanje sistema ocenjevanja, spletno
popravljanje dela učencev ter arhiviranje dosežkov).
• Dobro pripravljena e-gradiva prispevajo k ekonomičnosti pouka.
• E-gradiva je lažje prilagajati predznanju učencev.
• Večje sodelovanje med učitelji in večje vključevanje ter izvajanje raznih projektov.

Zgoraj zapisani so večinoma le pozitivni razlogi uporabe informacijsko komunikacijske 
tehnologije. Z uporabo le-te v našem prostoru so v izobraževalnih ustanovah začeli 
že dokaj zgodaj, leta 1972, ko so potekali projekti vključevanja in seznanjanja, kot 
so Logos, RAČEK (Brečko in Vehovar, 2008) ... Kljub temu se še vedno zdi, da 
slovenski šolski prostor ni popolnoma digitalno pismen. Izobraževalne ustanove 
v Sloveniji imajo nadpovprečno informacijsko komunikacijsko infrastrukturo, le-ta 
se kaže s šolskimi spletnimi stranmi, širokopasovnim dostopom, LAN omrežjem. 
Skupaj z infrastrukturo ima slovenski šolski prostor visoko pripravljenost učiteljev 
za uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. Vendar tu se pojavi problem, 
saj v evropskem smislu naš šolski prostor, kljub prej omenjenim dejstvom, zaostaja 
pri rabi sodobne tehnologije v učilnici in v razmerju PC-učenec (Brečko in Vehovar, 
2008, str. 26).

3.10.4 POMANJKLJIVOSTI VKLJUČEVANJA IKT V IZOBRAŽEVANJE

Informacijsko komunikacijska tehnologija pa tako kot vsaka druga stvar nima samo 
pozitivnih lastnosti. Ena izmed slabosti je, da mora učitelj kot mentor učence s 
pravilno izbiro informacijsko komunikacijske izbire naučiti, da ravno vso gradivno 
ni vedno uporabno. Učitelj mora biti kritičen, objektiven uporabnik sodobne 
tehnologije in konec koncev tudi zanesljiv. Učitelj se mora zavedati, da je edini, ki 
lahko pomanjkljivosti vključevanja informacijsko komunikacijske tehnologije izniči in 
izkoristi prednosti, ki jih le-ta ponuja. Uporaba in vključevanje IKT v izobraževalni 
proces je odvisna od učitelja samega, prvi pogoj je že ta, da mora biti dobro izučen 
za uporabo, saj lahko le tako učence pripravi za pravilno in primernejšo izbiro 
sodobne tehnologije za učenje. Zavedati se je potrebno, da nobena sprememba v 
učnem procesu ni sprejemljiva in potreben je čas, da postane uporaba informacijsko 
komunikacijske tehnologije nepogrešljiva (Kumar, 2008).

Clark (2005) dokazuje, da pristop s sodobno tehnologijo ne pripelje vedno do 
boljših učnih rezultatov. Učenje s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije 
po njegovi raziskavi predstavlja bolj zabavo za učence kot pa resno učenje; ko se 
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zahtevajo rezultati navdušenje in motivacija zamreta.
Pomanjkanje časa je največja pomanjkljivost vključevanja informacijsko 
komunikacijske tehnologije v proces učenja (Thomas in Stratton, 2006). Res je, 
potreben je čas, da se otroci seznanijo z IKT, saj se morajo navaditi novosti in jih 
sprejeti, učitelj pa prilagaja IKT na cilje, ki jih želi z uporabo sodobne tehnologije 
uresničiti. Potreben je tudi čas učitelja za pripravo učnih sredstev in analizo rezultatov 
(Thomas in Stratton, 2006).

Božnar (2004) opredeli kot slabost informacijsko komunikacijske tehnologije 
nesposobnost sodobne tehnologije za sočustvovanje z učenci, saj se ni sposobna 
odzivati na reakcije učencev in spontanega prilagajanja na potrebe učenca pri 
usvajanju znanja. »Učencev zaradi novih možnosti izobraževalne tehnologije 
ne smemo osiromašiti za pristne medosebne odnose in stike, lepote narave in 
neposrednega doživljanja in okušanja sveta, ki nas obdaja« (Božnar, 2004, str. 4). 
Rogelj (1995) je že pred časom opozarjal, da so stroški vpeljave računalnika v 
izobraževalni sistem visoki ter da je velika verjetnost, da umetna izkušnja sodobne 
tehnologije nadvlada življenjsko. Opažamo, da je eden izmed glavnih problemov 
programske opreme v jeziku, saj je večina uporabnih programov izdelana v 
angleškem jeziku. S tem je pravilna uporaba za nekatere učence prezahtevna, 
učitelji pa od njih ne smejo zahtevati pravilne uporabe (Kumar, 2008). Omenjeni 
problem pa deluje tudi v obratni smeri, saj se učenci z uporabo programske opreme 
v tujem jeziku, po navadi angleškem jeziku, posredno učijo tujega jezika, ob tem 
napredujejo in ga lahko povezujejo z drugimi predmeti. Ugotovljeno je bilo, da so bili 
ravno pozitivni učinki uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije prepoznani 
pri izboljšanju jezika (Krnel, 2008).

3.10.5 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA – IKT PRI POUKU LIKOVNE 
UMETNOSTI

Struktura učnega procesa likovne umetnosti ima specifičen potek, likovno vzgojni in 
izobraževalni dejavniki se sprožajo z besedami in uresničujejo z likovnim izražanjem. 
Prepletata se teoretična in praktična likovna dejavnost. Pri likovnem izražanju 
učenci preoblikujejo vidni in tipni prostor, pri teoretični dejavnosti raziskujejo in 
usvajajo likovne pojme in njihove zakonitosti in s tem razvijajo likovno mišljenje 
ter se navajajo vgrajevati likovna in druga teoretična znanja v likovno izražanje 
(Tacol, 2003). Tudi sodoben pouk likovne umetnosti terja stalne spremembe na 
področju poučevanja in učenja. Še posebej se to izpostavlja v okviru vključevanja 
informacijsko-komunikacijske tehnologije ali na kratko IKT. Računalnik pri likovni 
umetnosti lahko uporabimo kot orodje za reševanje likovnih problemov in kot medij 
za motivacijo, za usvajanje nove učne snovi ali pri vrednotenju. 
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Kot orodje je računalnik uporaben za reševanje likovnih problemov, iz katerih 
izhajajo likovne naloge. Učenci izdelajo likovne izdelke z računalniškim programom v 
digitalni obliki v nasprotju z ročnim pristopom, ko likovno nalogo izvedejo analogno, s 
klasičnimi likovnimi materiali in tehnikami pri različnih likovnih področjih. Računalnik 
kot orodje omogoča kvalitativno spremljanje posameznih delov likovnega izdelka in 
shranjevanje uspelih računalniških grafik (Freedman, 1991). 

Proces praktičnega dela z računalnikom pri pouku likovne umetnosti temelji na 
spodbujanju in aktiviranju likovnih sposobnosti otrok ter je usmerjen v praktično 
reševanje likovnega izdelka, omogoča raznolike rešitve likovnega problema. 
Učitelj tako pri analognem kot pri digitalnem delu učence usmerja k opazovanju, 
doživljanju, ustvarjalnemu razmišljanju, ustvarjalnemu upodabljanju, pojasnjevanju 
likovnih pojmov in odnosov. 

Duh (2001) je že pred leti ugotavljal, da pri delu z računalnikom ne trpi kreativnost 
otrok, ker smiselna uporaba računalniških orodij pozitivno vpliva na razvoj 
ustvarjalnosti, krepi likovno ustvarjanje na drugačen, nov način. Seveda pa moramo 
delo z računalnikom uporabljati premišljeno in strokovno. 

Na spletu je mogoče najti veliko različnih programov in aplikacij za praktično delo 
pri likovni umetnosti, ki poskušajo zadovoljiti krog uporabnikov. Med njimi najdemo 
orodja, ki se razlikujejo v dveh pristopih, vektorski in rastrski grafiki. Pri vektorski 
grafiki so slike sestavljene iz geometrijskih likov, pri rastrski je slika sestavljena iz 
pik, ki nosi informacijo o barvi. Vektorske grafike se da dopolnjevati, spreminjati, 
kopirati, elemente se da postavljati pred ali za druge, jim spreminjati barvo, obliko 
in tipografijo. Primerne so za ilustracije, grafično oblikovanje, različne napise, 
plakate. Rastrske grafike so primerna za obdelavo slikovnega gradiva. Odlikujejo jih 
realistični učinki, mehki prehodi, ostrenje slike. 

Pri uporabi računalnika kot orodja Duh (2001) namiguje, da računalniški umetnosti 
manjkajo čutne kvalitete tradicionalnih umetniških sredstev. Bati se je, da bi 
neustrezna uporaba sodobne informacijske tehnologije vodila v enostransko 
pojmovanje likovne umetnosti. Ko organiziramo likovno delo z računalniškimi 
orodji, je smiselno načrtovati le premišljene likovne naloge in motive, da ne okrnimo 
specifike likovno ustvarjalnega dela učencev. 

Računalnik je lahko tudi pripomoček, ki ga učitelj izbere za pomoč pri poučevanju in 
učenju, v šolah se poleg stacionarnih in prenosnih računalnikov uporabljajo tablični 
računalniki ali pa kar mobilni telefoni, ki ga ima danes že skoraj vsak učenec. Uporaba 
računalnikov se bi tako v obljudeni računalniški učilnici zmanjšala, a vendar ni tako. 
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Še vedno opažamo, da manjkajo bolj prilagojene aplikacije za mobilne naprave. 
Učitelj je tisti, ki naj bi pretehtal ustreznost aplikacij ali programov, ki omogočajo 
kvalitetno delo. 

Raziskave dokazujejo, da učenje z računalnikom bolj motivira učence, Clark (Clark, 
2005) ugotavlja, da je za učence privlačnejše tudi zaradi tega, ker jim učitelji učenje 
predstavijo kot manj naporno, bližje zabavi in igri. Učinek je lahko nasproten, 
uporaba multimedije pomeni manj učenja, kot bi ga bili učenci deležni ob učiteljevi 
predstavitvi. Z uporabo IKT lahko prihranimo čas, vendar so za to potrebna dobro 
metodično pripravljena gradiva, ki skrajšajo čas, efektivnost učenja in dostopnost 
do vsebin. Učenci najdejo vse potrebne informacije na medmrežju, učiteljeva 
tradicionalna vloga podajanja znanja ni več odločilnega pomena, njegova nova 
vloga je usmerjati učence.

Gradivo je lahko predstavljeno samo besedno ter besedno in slikovno, lahko pa tudi 
samo slikovno. Učitelj pri podajanju nove učne snovi prepleta govor, slike, tekst, 
video, zvok. Mayer (Mayer, 2001) trdi, da se učenci lažje in bolj učinkovito učijo iz 
besed in slik, iz pripovedne ilustracije. Vsebina, ki je predstavljena v slikovni obliki 
(statična ilustracija, slika, dinamična grafika, animacija, video), je učinkovitejša in 
nazornejša od vsebine v verbalni obliki (napisan ali izgovorjen tekst). Kadar pa je 
tekst podprt s sliko, fotografijo, animacijo, učence bolj pritegne, motivira in zato si 
snov bolj zapomnijo.

Učitelji morajo paziti, da jih velik nabor modalitet ne zanese preveč, saj lahko 
nehote prehitro nasičimo predstavitev učne snovi in s tem prevelik pretok podatkov 
iz medija na učenca. Raziskave (Mayer, Moreno, 2002) opozarjajo na nasičenost 
z informacijami več modalitet, kar pa negativno vpliva na učenje. Preveč informacij 
preobremeni spomin učenca, zato je pomembna prava mera izbire le-teh.
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EMPIRIČNA 
RAZISKAVA4 EMPIRIČNA RAZISKAVA 
V LIKOVNO - PEDAGOŠKEM 
DELU
Po zastavljenih ciljih  in raziskovalnih vprašanjih je sledila izvedba pedagoškega 
dela načrtovana z učno pripravo. Za likovni motiv smo izbrali cilje trajnostnega 
razvoja. Učenci so izbirali med sedemnajstimi cilji, sprejetimi 25. septembra 2015 
na vrhu OZN o trajnostnem razvoju pod imenom Agenda 2030 za trajnostni razvoj. 
Le-ta predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, 
zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in 
bodoče generacije. V ospredju nove razvojne agende je tudi spoštovanje človekovih 
pravic in enakosti spolov ter zagotavljanje blaginje, miru in varnosti za vse ljudi 
in skupnosti. Sprejeti cilji za trajnostni razvoj na uravnotežen način povezujejo tri 
dimenzije trajnostnega razvoja, in sicer ekonomskega, socialnega in okoljskega. 
Za izbranih 17 ciljev trajnostnega razvoja, je značilna univerzalnost, saj naj bi ob 
upoštevanju nacionalnih okoliščin njene cilje uresničevale vse države sveta, tako 
države v razvoju kot tudi razvite države. Cilje trajnostnega razvoja so učenci na 
šolah, kjer je potekala naša raziskava, že pred meseci dodobra spoznali, saj so bili 
vključeni v številne projekte, tako da je bilo za predstavitev motiva potreben samo 
krajši razgovor. 

Učni enoti smo izvedli v juniju 2016 na dveh srednje velikih osnovnih šolah. Profesorici 
likovne umetnosti na šolah sta nam odstopili skupno štirinajst šolskih ur za izvedbo 
likovne naloge pri izbirnem predmetu Likovno snovanje II. Skupno je bilo prisotnih 
48 učencev v dveh skupinah, ki sta imeli za izvedbo predviden enak likovni motiv, a 
različno likovno tehniko oz. postopek oblikovanja (analognega oz. digitalnega). 
Zanimala nas je razlika med analognimi oz. ročnimi in digitalnimi učnimi pripomočki 
pri oblikovanju sodobne tipografije. Skupina 1 je v likovni učilnici plakat na temo 
ciljev trajnostnega razvoja v kombinaciji kolaža in tempere oblikovala ročno, skupina 
2 je v računalniški učilnici isti motiv oblikovala digitalno.
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4.1 OBLIKOVANJE SODOBNE TIPOGRAFIJE NA ANALOGEN   
 NAČIN (SKUPINA 1)
Učna enota je potekala po spodnji učni pripravi:

UČNA PRIPRAVA
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IZVEDBA UČNE ENOTE PRI SKUPINI 1

Učencem skupine 1 smo snov iz grafičnega oblikovanja oz. tipografije predstavili 
s pomočjo prosojnic v programu PowerPoint. Začeli smo s predstavitvijo številnih 
grafičnih znakov avtomobilskih blagovnih znamk. Učenci so znake prepoznali in 
začutili, v katero smer bo šla učna snov. Z nekaj pomoči so znali odgovoriti, kdo je 
odgovoren za nastanek grafičnega znaka, tj. grafični oblikovalec. Brez zadržkov 
so povedali, da grafični oblikovalec oblikuje letake, knjige, časopise, plakate itd. 
Odgovori so nas vodili k pojmu tipografija. Učencem smo postavljali vprašanja in 
skupaj prišli do spoznanja o zgodovini in razvoju tipografije vse do danes, o tem, 
kaj je tipografija, ter spoznavali značilnostih oblikovanja besedila. V razgovoru smo 
iskali sporočila v povezavi s slikovnim delom, primere smo iskali v vsakodnevnem 
življenju, v mestu, na poti v šolo, tam, kjer vidijo takšna sporočila. Ugotovili so, da so to 
reklamni panoji, plakati. Ta odgovor nas je vodil ravno do točke, ko smo jim predstavili 
petnajst dobro oblikovanih plakatov na različne teme, od filmskih, reklamnih pa do 
umetniških. Učence smo spraševali, jih spodbujal h kritičnemu razmišljanju, tako da 
so ugotavljali povezavo med sporočilom in slikovnim delom. Nekaj problemov so 
imeli z angleškim jezikom, saj ponekod niso razumeli metaforičnega in prenesenega 
pomena sporočil, zato smo jih skupaj razvozlali. 

Predstavili smo kriterije vrednotenja in likovno nalogo. Pri motivu smo se v nekaj 
stavkih pogovorili o smernicah trajnostnega razvoja. Ker so učenci dobro poznali 
omenjeno temo, zato smo prešli kar na likovno ustvarjanje. 

Priporočili smo jim, da najprej izdelajo skico s svinčnikom. Ko so skicirali, so se 
posvetovali z učiteljem in šele nato začeli  z izdelavo plakata na risalni list formata 
A3.  

Vrednotili smo v skupini, po določenih kriterijih. Sredi učilnice smo razstavili likovne 
izdelke, si jih ogledali ter se pogovorili o temi, na katero so ustvarjali. Nekaj učencev 
smo spodbudili, da so podali svoje mnenje o likovnih del sošolcev, pri čemer so sledili 
smernicam kvalitetnega vizualnega sporočila, ki smo jih izpostavili v teoretičnem 
delu učne ure. Spodbujali smo jih h kritični razlagi glede berljivosti tipografije, izbire 
barv, kontrasta in podlage, kompozicije in velikosti motiva, predstavljene motivike 
itd. Nekateri učenci so z nami delili dobre komentarje o nastalih delih. Po razgovoru 
smo dva učenca iz skupine zaprosili, da sta po predstavljenih kriterijih razvrstila 
izdelke po kakovosti. Z nekaj komunikacije smo opravili nekaj zamenjav izdelkov 
glede kakovost in učencem svojo odločitev tudi argumentirano pojasnili. 
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LIKOVNI IZDELKI SKUPINE 1

Izdelek 1: analogno oblikovanje vizualnega sporočila, učenec 

Sporočilo plakata je »life below water« oz. življenje pod vodo. Učenec je kritično 
upodobil t.i. življenje pod vodo, ki ga moramo obvarovati pred škodljivimi vplivi in 
ga , skušati izboljšati z ustreznim ravnanjem. Opazimo več različnih predmetov, od 
plastenke pa vse do slamice, ravnila, vse v obliki črk. Gre za svojevrstno oblikovano 
tipografijo z nekaj ikoničnimi znaki, ki je še vedno berljiva. Upodobljeni predmeti 
sporočajo, da je življenje pod vodo onesnaženo po človeški krivdi. Na dnu vode, 
morja, jezera je opaziti tudi skrinjo, zaklad, ki po učenčevem mnenju ponazarja, da 
je voda zaklad narave in jo moramo obvarovati. 

Na izdelku je veliko simbolike, ki je pomembna pri oblikovanju plakata. Vsebina 
se sklada z oblikovanjem; tudi če je samo en del vode pobarvan z modro, imamo 
občutek, da smo pod vodo.
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Izdelek 2: analogno oblikovanje vizualnega sporočila, učenec

Na plakatu z naslovom »life below water« je naslikano morje z dvema ribama, ki sta 
upodobljeni v kolaž tehniki z občutkom in domiselnostjo. Z upodobitvijo rib, ki sta 
oblikovani s trganimi koščki časopisnega papirja se je učenec dotaknil življenja pod 
vodo. V mislih je imel morje in morske vire ter ribolov, ki je v nekaterih državah v 
razvoju neurejen. Napis se barvno sklada z vzvalovanim morjem v katerem plavata 
ribi. Napis je vizualno usklajen z gibanjem vode. Pretirane simbolike ni, vendar nas 
enostavna upodobitev brezserifnega napisa popelje v vodni svet. Napis je dobro 
berljiv, ročno izdelana pisava je brezserifna in se sklada s sporočilom. Mogoče bi bilo 
zanimivo razmisliti, da bi bil napis upodobljen pod vodo, z bolj valujočo tipografijo, 
kar bi olajšalo digitalno oblikovanje plakata. Prav pri preizkušanju možnosti uporabe 
različne tipografije na različnih kompozicijah vidimo prednosti uporabe računalnika 
kot oblikovalskega pripomočka. 
Kontrast med sivima ribama in modrim morjem in napisom je primerno uporabljen.
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Izdelek 3: analogno oblikovanje vizualnega sporočila, učenka

Učenka je izdelala plakat z napisom »Life on land« ali »Življenje na zemlji«. Z 
njim je želela prikazati varovanje kopenskega ekosistema, torej cilj trajnostnega 
razvoja, ki govori o ohranjanju, obnovi in trajnostni rabi gozdov, mokrišč, gorskih in 
sušnih območij. Napis v vertikalni in horizontalni smeri ima domiselno upodobljeno 
skupno črko L, za »land« in »life,« ki je lepo berljiv. Z zelenimi in sivimi izrezki iz slik 
časopisa razločno vidimo obliko in barvo zemlje. Lebdeči koščki, delci, ki izhajajo iz 
Zemlje, imajo različen pomen, kar so med evalvacijo povedali tudi učenci, nekateri 
učenci so jih povezali z onesnaženimi delci, ki iz vesolja padajo na zemljo, drugi 
s prebivalstvom in raznolikostjo na Zemlji, spet tretji so v tem videli puščave in 
gozdove, pa rastline in živali. Vsak posameznik si lahko upodobljno razlaga na svoj 
način, vsekakor pa ti koščki, izrezki oz. delci kompozicijsko popestrijo celoten plakat 
in se dopolnjujejo s tipografijo, ki je ročno narisana z lepo in natančno brezserifno 
pisavo na beli podlagi. 

Na plakatu je malo barv, vse so v sivih in zelenih odtenkih. Kontrast med zelenim 
napisom in skrbno izbranima barvama zemlje iz izrezkov iz časopisa je primerno 
izbran in upodobljen. 
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Izdelek 4: analogno oblikovanje vizualnega sporočila, učenka

Pastelno bež ozadje likovnega izdelka učenke je v komplementarnem kontrastu 
z modro barvo napisa »neenakost« in naslikanimi rokami, ki se dotikajo vsaka 
svoje celine na Zemlji. Roke in pisava so naslikane s tempera barvo, zemlja je 
izdelana s tehniko kolaža, trganke iz časopisa. Ponazoritev Zemlje kot planeta je 
domiselna, lahko predstavljiva. Plakat nam jasno sporoča, da moramo biti zaskrbljeni 
nad neenakostjo na našem planetu, doseči moramo enakost spolov in odpraviti 
diskriminacijo žensk in deklet na vseh celinah sveta, torej enake pravice na vseh 
ravneh. 

Preprosta, ročno izdelana tipografija Neenakost je v nasprotju s pomenom neenakosti 
prikazana z eno barvo, a neenakost je poudarjena z neenakimi črkami pisave, ki ima 
na mestih poudarjene serife, medtem ko večina črk nima serifov. Berljivost napisa je 
učinkovito rešen s komplementarnim kontrastom do ozadja. Če bi plakat oblikovala 
digitalno, bi lahko poskusila učinkovanje različnih pisav, z drugačnimi barvami ali 
drugačno razporeditvijo elementov na podlagi in verjetno bi nastal drugačen plakat.
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Izdelek 5: analogno oblikovanje vizualnega sporočila, učenka

Učenka je četrti trajnostni cilj »Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo 
ter vzpodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar« ponazorila  s 
kolažem, z izrezki iz časopisa in kratkim napisom »izobraževanje«. 
Tipografija je izdelana s tempera barvami v kombinaciji s flomastrom in se razteza 
preko nalepljenega dela, ki ponazarja odprto knjigo, iz katere se naslikana deklica 
uči oz. bere. 

Vsebina sporočila na plakatu je jasna, vsi ljudje, ženske, moški in otroci po vsem 
svetu naj bi znali pisati, brati in računati. Vsaka knjiga ima informacije preko katere 
le-te usvojimo, da pridobimo znanje in dostojno delo. Knjiga ima veliko informacij, 
vendar le-te niso oblikovane v pisni obliki, ampak slikovni, z različnimi odtrganimi 
slikami športnikov, kar je simbolno in namiguje na to, da je učenje lahko tudi zanimivo. 
Tipografski in slikovni del sta skladna tako v barvi kot materialih in kompoziciji, ki se 
dviguje in spušča v nekakšnih trikotnikih. 

Berljivost napisa Izobraževanje je pri tem primeru slabša, saj kontrast med modrim 
napisom in izrezki iz časopisa ni posebej opazen, delno je rešen z učinkom osvetlitve 
črk z belo barvo na eni strani.
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Izdelek 6: analogno oblikovanje vizualnega sporočila, učenka

Srce, ki s stetoskopom posluša bitje planeta Zemlje, je delo učenke, ki je hotela 
ponazoriti, da sta zdravje in dobro počutje življenja na Zemlji odvisna od vsakega 
posameznika v odnosu do sočloveka. Ljudje z različnimi počutji in različnim zdravjem, 
so ponazorjeni z odrezki iz časopisa. Nekateri učenci pa so si pri vrednotenju likovnih 
izdelkov predstavljali te delčke kot bolezni, ki nam pretijo v sodobnem svetu, v črnih 
in rdečih linijah so prepoznali uspešne ali neuspešne poti zdravljenja. 

Tipografija je omejena le na simbolično oblikovano srce, napis »good health« je iz 
angleškega prevoda ciljev trajnostnega razvoja, ki se z zanimivimi linijami navezuje 
na slikovni del plakata. Kontrast napisa in podlage zagotavlja dobro berljivost napisa.
Prav tako obstaja kontrast med ozadjem, ki je belo, ter srcem s stetoskopom, ki 
posluša bitje Zemlje. Ta učinek v ospredje postavlja problem, ki ga je učenka želela 
izpostaviti. Učenka je oblikovala plakat ročno v kombinirani tehniki, lepljenko je 
kombinirala s tempera barvami in flomastri.
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4.2 OBLIKOVANJE SODOBNE TIPOGRAFIJE NA DIGITALEN NAČIN  
 (SKUPINA 2)
Učna enota je potekala po spodnji učni pripravi:

UČNA PRIPRAVA
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IZVEDBA UČNE ENOTE PRI SKUPINI 2

Podajanje nove učne snovi smo pri učencih druge skupine izvedli nekoliko drugače 
kot pri prvi skupini. Uro smo izvajali s pomočjo interaktivne table, ker smo želeli, 
da bi bili učenci čim bolj osredotočeni na ključne prednosti digitalnega oblikovanja 
skozi celoten spoznavni proces. Učenci so hodili k tabli in izpolnjevali zastavljene 
naloge. Večja sprememba glede na prvo skupino je bila pri raziskovanju zgodovine, 
razvoja in elementov tipografije. Namesto, da smo učencem postavljali vprašanja in 
jih vodili do pomembnih odgovorov na izbrano temo, so učenci razdeljeni v skupine 
po dva ali tri, sami iskali odgovore na zastavljena vprašanja. 

Predhodno smo pripravil tablične računalnike, ki jih uporabljajo na izbranih šolah. 
Vsak učenec je dobil svoj tablični računalnik. Na predstavitveni prosojnici smo 
pripravili učencem povezavo, ki so jo pretipkali v spletni brskalnik na tabličnih 
računalnikih. Ta povezava jih je preusmerila na spletni portal Padlet.com, ki je 
skupinski urejevalnik miselnih vzorcev oz. besedil. 

Učencem smo pripravili šest različnih tem oz. vprašanj ter jim pripravili literaturo za 
iskanje dane teme. Učenci, vešči uporabe tablic, so se hitro vklopili v raziskovanje 
tipografije. Predhodno smo jih opozorili, da v skupini oblikujejo samo ključne besede 
na dodeljeno temo, prav tako je bilo zaželeno, da dodajo tudi kakšno sliko in jo 
pripnejo k besedilu. Pri raziskovanju smo jih omejili na dvajset minut, nato je vsaka 
skupina v nekaj stavkih predstavila svoj odgovor. Nekaj informacij, ki jih učenci niso 
najboljše predstavili, oz. jih niso zajeli v skupinski miselni vzorec, smo skupno uredili. 
Z učenci smo pregledali primere kvalitetno oblikovanih plakatov z različno tematiko. 

Pogovorili smo se o likovnem motivu, o ciljih trajnostnega razvoja, tudi učitelj je 
prikazal svoj primer oblikovanja plakata na to temo ciljev. Ob razkritju, da bodo 
plakat oblikovali z odprtokodnim vektorskim programom Inkscape, so se učenci zelo 
razveselili. Skupaj smo odšli v računalnico in pričeli z likovnim ustvarjanjem. 

Nekateri učenci še niso uporabljali omenjenega programa, zato smo namenili nekaj 
minut za predstavitev programa in njegovih orodij. Učenci so bili dojemljivi, nekateri 
so za dodatne efekte poiskali vodiče kar na medmrežju in tako prišli do zanimivega 
rezultata pri izdelavi plakata. Učencem je bil učitelj ves čas na voljo pri reševanju 
težav. Na koncu so učenci shranili plakate v kompatibilen format ter jih natisnili. 

Vrednotenje je potekalo po istih kriterijih kot v prvi skupini, le da smo plakate predvajali 
s pomočjo LCD projektorja. Sledil je razgovor o digitalni tehniki in motivu, o katerem 
so ustvarjali. Nekaj učencev smo prosili, da so posredovali svoja mnenja o likovnih 
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del sošolcev in jih spodbudili h kritični razlagi glede berljivosti tipografije, izbiri barv, 
kontrasta in podlage, kompozicije in velikosti motiva, predstavljene motivike itd. 

Učenci so znali kritično razmišljati, navesti številne dobre komentarje o nastalih delih. 
Tudi v skupini 2 smo dva učenca prosili, da sta po predstavljenih kriterijih razvrstila 
izdelke po kakovosti. V razpravo so se vključili tudi ostali učenci in predlagali nekaj 
zamenjav pri razvrstitvi ter svojo odločitev pojasnili
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LIKOVNI IZDELKI SKUPINE 2

Likovni izdelek 7: digitalno oblikovanje vizualnega sporočila, učenka 

Digitalno izdelan plakat že ob bežnem pogledu daje občutek pozitivizma. Ko se 
osredotočimo na besedilo, nam to sporoča, da nas dobro zdravje oz. počutje 
nasmeji, razveseli. 

Tipografija, ki zajema večji del plakata, je močna, berljiva, urejena, prav posrečena 
pa je beseda »smile,« ki se sklada z intervalom zapisa srčnega utripa. Izbrane 
barve so tople, pozitivne, dobro povezane  z vsebino. Zapis intervala srčnega utripa 
v računalniški grafiki je na sredini ponazorjen s srcem, ki zaobjema besedo »you«, 
slovensko »ti«, in nam obenem sporoča, da moramo imeti radi sami sebe, da smo 
srečni in posledično zdravi. 

V razgovoru so učenci dodali, da moramo poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati 
dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih, tudi sedaj v mladosti in v vseh državah 
sveta. V mislih so imeli otroke, ki živijo v Afriki in nimajo urejene zdravstvene oskrbe.
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Likovni izdelek 8: digitalno oblikovanje vizualnega sporočila, učenka 

Računalniško izveden plakat s sloganom, »ne ubijaj živali, ohrani njihova življenja«. 
Tipografija je preprosta, a jasna, berljiva ter zapisana v linearni pisavi, neserifni 
pisavi. Učenci sprva niso bili prepričani, da je motiv ustrezen, a so ugotovili, da napis 
res ni vzet direktno iz ciljev trajnostnega razvoja, a se sklada z njimi, saj je v enem 
cilju zapisano, da bi bilo potrebno varovati ekosisteme in preprečiti izgubo biotske 
raznovrstnosti. Nad napisom je v istem odtenku napisa geometrijsko izrisan slon 
v frontalnem pogledu. Geometrijsko oblikovan slon je pobarvan v sivih odtenkih. 
Vizualno je plakat enostaven in oblikovan v simetrični kompoziciji. Oblikovalski 
slogan »manj je več« je tukaj dobro predstavljen.  

Učenka je bila motivirana, samostojna in aktivna pri reševanju zastavljene naloge s 
področja tipografije ob pomoči računalnika v okviru izbire in kombinacij oblik dela. 
Ob nazorni predstavitvi likovnega dela se je izkazalo, da učenci znajo pozitivno 
kritično razvrščati in ocenjevati likovne izdelke.
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Likovni izdelek 9: digitalno oblikovanje vizualnega sporočila, učenka 

Pomemben trajnostni cilj »Odpraviti lakoto in zagotoviti dostop do zdrave in zadostne 
hrane za vse ljudi na svetu«, je učenka izrazila s kratkim napisom »brez lakote«, 
ki je zanimivo oblikovan s serifnimi črkami po zgornji stranici formata. Jabolko, ki 
je lahko simbol za zdravo hrano, je namesto črke »o« v napisu »lakote« učinkovito 
vstavljeno v besedilo. 

Izbira in postavitev tipografije, ter njena velikost je izbrana dobro, je berljiva, tudi 
črna barva je ustrezna glede na motiv in sliko. Za podlago pa je učenka izrabila 
zanimivo možnost programa in ustvarila preliv oz. svetlostni odtenek modre barve. 
Pomembno mesto na plakatu zavzema v levem spodnjem kotu formata v počepu 
otroška figura z glavo v obliki Afrike, ki jo je učenka poiskala na spletu. Prav tako si 
je sposodila s spleta tudi roko z jabolkom. Praznina na desni spodnji strani učinkuje 
dobro. Vsebina sporočila plakata je povezana z besedilom. S pomočjo digitalne 
tehnologije je učenka dobro razumela likovni problem in bila motivirana za doživeto 
in samostojno likovno izražanje.
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Likovni izdelek 10: digitalno oblikovanje vizualnega sporočila, učenka 

Računalniško izdelan plakat je oblikovan nežno in že ob prvem stiku daje jasno vedeti, 
da govori o rasnem razlikovanju. Ta učinek je učenka dosegla z različnimi barvami 
odtisov rok, svetlimi in temnimi, ki so razporejeni po raztegnjenem zemljevidu sveta 
in kažejo na to, kar tudi napis veleva, da ne gre na svetu za to, ali si črn ali bel, 
ampak si človek. 

Kontrast med odtisi rok in belim napisom, ki sicer ni direktno prepisan iz ciljev 
trajnostnega razvoja, se sklada z zastavljenim trajnostnim ciljem enakosti vseh 
ljudi na svetu. Učenka je prvotno izbrala napis s črno barvo, a je ugotovila, da je  
tipografija trda in temačna za trajnostni cilj, ki naj bi dopuščal svobodo. Veliko boljša 
je tipografija v beli barvi. Bela barva, ki simbolizira čistost, red, lahkotnost, popolnost, 
iluzornost, pa morda nekoliko poslabša berljivost.  Za napis je uporabila tipografijo 
s serifnimi črkami. Podlaga je svetla in brez odtenkov.

Učenki je bila omogočena uporaba lastnih izkušenj pri usvajanju likovnih pojmov. 
Bolje je sprejela in razumela likovni problem, ker je bila motivirana. Dodatno 
motivacijo je zanjo pomenil zanimiv vektorski program in računalnik kot orodje. 
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Likovni izdelek 11: digitalno oblikovanje vizualnega sporočila, učenka 

Plakat je eden redkih digitalno izdelanih plakatov, na katerem je pisava sestavljena 
iz dveh različnih fontov, obeh serifnih. »Peace« in »justice,« poudarjena na tem 
plakatu, sta podkrepljena vsak s svojo sliko. »Peace« z internacionalnim znakom za 
mir, »justice« pa v prevodu pomeni pravičnost in je oblikovan skupaj s prepoznavnim 
sodniškim kladivcem, ki nam daje neko varnost in zaupanje v pravičnost sodnikov z 
željo, da zmanjšamo vse oblike nasilja, izkoriščanja, korupcije. Tako je začutiti, da je 
slikovni del v navezavi z besedilom. 

Napis je igriv, malce razmetan in v sožitju tako v barvnem kot v kompozicijskem 
smislu. Če je pisava napisa »if you want« in »work for« serifna, korektna, uradna in 
trda, a vseeno razmetana z nekaterimi črkami, je pa igriva pisava spodnjega dela 
urejena, čitljiva in berljiva. Gre za lep preplet pisave, ki je dobro tipografsko rešena. 
Za podlago oz. polnilo  je učenka izbrala simetrični način prelivanja svetle barve. 
Posebno motivacijo je za učenko predstavljal vektorski program, bila je samostojna 
in aktivna pri reševanju likovnega problema, pri vrednotenju pa kritično naravnana.
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Likovni izdelek 12: digitalno oblikovanje vizualnega sporočila, učenka 

Izdelek je primer uporabe različnih odtenkov ene barve. Učenci so načeloma izbirali 
med dvema, največ tremi barvami, tukaj pa vidimo več odtenkov ene barve. Izbrane 
barve so različni odtenki zelene, od svetle pa vse do temne, umazane zelene, tako 
kot v naravi, najdemo tudi tukaj različne zelene. V sredini s svetlo zeleno izstopa 
oblika jabolka s pecljem. Učenka je s krivuljami oblikovala jabolko, ni ga poiskala na 
spletu in ga kopirala kot nekateri njeni sošolci. Preko jabolka se razteza črn napis 
»think healty thoughts,« oz. »misli zdrave misli,« ki je učenko spomnil na zdrav 
življenjski slog. 

S pomočjo računalnika je razumela tipografijo in samostojno uporabila velike, 
preproste, brezserifne črke ter oblikovala čitljivo in berljivo pisavo. Okoli jabolka 
lebdijo listi različnih barv, kot da so pravkar odpadli z drevesa in nakazujejo 
razmišljanje o dobrem počutju, dobrem zdravju, čistem okolju. 
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4.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Z učenci 8. razredov smo pri izbirnem predmetu Likovno snovanje II izpeljali raziskavo 
z eksperimentalno in kontrolno skupino. Obe skupini sta uspešno in kvalitetno rešili 
likovno nalogo. Ocenjujemo, da smo izvedbo pouka opravili uspešno, saj nam  je 
uspelo učence motivirati za delo, jih pritegniti k raziskovanju, ustvarjanju, kritičnemu 
mišljenju. Likovno nalogo ocenjujemo za uspešno izvedeno.  

Izbor likovne tehnike za prvo skupino učencev, ki so v likovni učilnici plakat izdelovali 
analogno v kombinaciji s kolažem in tempero, kot tudi za drugo skupino, ki so 
v računalnici oblikovali plakat digitalno v vektorskem programu, se je izkazal za 
ustreznega. 

Z izbranim motivom cilji oz. smernice trajnostnega razvoja smo želeli učence 
še dodatno spodbuditi h kritičnemu razmisleku, da so zajeli aktualne tematike: 
onesnaževanje okolja, begunska kriza, neenakost v svetu, revščina, lakota, zdravje.

Učenci so že imeli nekaj predznanja o grafičnem oblikovanju, tako da je tudi 
podajanje nove učne snovi potekalo tekoče. Z znanimi logotipi avtomobilskih znamk 
smo učence že na začetku ure pritegnili k sodelovanju. Vzdušje v razredu je bilo 
sproščeno.

Prijetno presenečeni smo bili v drugi skupini, ko smo novo snov raziskovali s 
pomočjo tabličnih računalnikov. Učenci so dobro obvladali naprave, tako da težav 
s tem pripomočkom nismo imeli. V računalniški učilnici je bila zgodba podobna, 
učenci so spretno obvladali računalnik, le tu in tam se je kateremu izmed učencev 
zataknilo pri izvedbi določenega učinka. Bolj iznajdljivi učenci so poiskali videovodiče 
za izbran efekt kar na medmrežju. Učenci, ki so imeli težave pri risanju z miško, 
so poiskali vektorsko sliko na medmrežju in jo s krivuljami prerisali v program ter 
ustvarili drugačen motiv.

Primerjava med analognimi oz. ročnimi in digitalnimi učnimi pripomočki je pokazala 
kar nekaj zanimivih razlik. Pri spoznavanju nove učne snovi smo opazili večjo 
zainteresiranost učencev pri skupinskem raziskovanju pojma tipografije s tabličnimi 
računalniki. Večja motivacija je bila zaznana pri uporabi digitalnega pripomočka, mi 
pa smo imeli prav zaradi uporabe računalniške tehnologije večji nadzor nad njihovim 
delom in možnost, da smo jih usmerjali pri razvrščanju informacij. 
Želeli smo, da znajo izluščiti bistvo pojma tipografija, ki so ga kasneje predstavili 
sošolcem. Pri klasično izvedeni učni so bile informacije z naše strani posredovane 
po metodi razgovora, dvosmerne komunikacije. A smo pri vrednotenju likovne naloge 
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začutili, da učenci v celoti niso dosegli trajnega znanja o tipografiji tako dobro kot 
učenci iz skupine, v kateri smo učno uro izvedli z digitalnimi učnimi pripomočki. 
Pomembno se nam zdi, da so učenci poleg znanja tipografije spoznali plakat kot 
prepoznaven medij.  Prav tako so se seznanili oz. preizkusili, kako oblikovati dober 
plakat, ki bo opazen, razumljiv ter zapomnljiv. Pri tem so znali kritično vrednotiti 
okolje, v katerem živijo, kot tudi okolje, nasičeno z različnimi vizualnimi podobami. 

Pri likovnem izražanju so bili učenci digitalne skupine bolj osredotočeni na izdelavo 
plakata, zaradi raznolikosti dela ni bilo zaznati pogovora med sošolci. Učenci v 
analogni skupini so imeli sproščen, tih pogovor, ki ni bil moteč dejavnik pri likovnem 
izražanju. 

Zavedamo se, da digitalni pripomočki niso vedno prednost pri izbiri izvedbe likovne 
naloge, vendar je bila v tem primeru izbira digitalnih pripomočkov ustrezna izbira. 
Učenci so dobili stik s programsko opremo, ki jo uporabljajo grafični oblikovalci, 
orodja programov so jim omogočila boljše izkušnje in pestrejšo izbiro pri tvorjenju 
kompozicije, izbiri barv, več možnosti shranjevanja in izbiri končne verzije likovnega 
izdelka. 

Pomembna razlika med digitalnimi in analognimi učnimi pripomočki je bila opazna 
v času trajanja likovnega ustvarjanja. Za analogno likovno nalogo smo porabili šest 
učnih ur, za digitalno le štiri. Hitrost in kvaliteta izvedbe sta večja na strani digitalnih 
pripomočkov. To dejstvo je pomembno, ker smo pri izvajanju časovno omejeni.
 
Vključevanje informacijsko komunikacijskih tehnologij kot orodja za likovno izražanje 
in pripomočka za likovno izražanje v okviru motivacije učencev v posameznih fazah 
učnega procesa smo dosegali s pogovorom o samem likovnem motivu. Dodatna 
motivacija učencem je bil računalnik kot učni pripomoček, saj smo ob razkritju, da 
bomo plakat oblikovali z odprtokodnim vektorskim programom Inkscape, učenci 
zelo razveselili. Bili so dojemljivi, nekateri so za dodatne efekte poiskali vodiče kar 
na medmrežju in tako prišli do zanimivega rezultata pri izdelavi plakata. 

Pri uporabi računalnika kot orodja pri reševanju nalog s področja grafičnega 
oblikovanja je bilo opaziti večjo motiviranost za praktično oblikovanje, kar je 
pomembno zlasti za učence zadnjega triletja, ki jim zanimanje za likovno izražanje 
začne upadati. Pri upodabljanju so bili ustvarjalni, njihove zamisli pa zanimive. 
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Uspešno smo odgovorili na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja:

1. V okviru prvega raziskovalnega vprašanja smo se odločili za vključevanje 
računalnika kot pripomočka v učni proces likovne umetnosti v okviru izbire in uporabe 
metod dela pri usvajanju novih likovnih pojmov in utrjevanju znanja likovnih pojmov. 
Ugotovili smo, da uporaba računalnika ob metodah sodelovalnega učenja usmerja 
učence v visoko stopnjo aktivnosti, se izraža v hitrejši in nazornejši predstavitvi 
likovnih nalog, v motiviranosti učencev in medsebojnem sodelovanju. 

2. V okviru drugega raziskovalnega vprašanja smo prišli do ugotovitve, da 
učencem informacijsko komunikacijska tehnologija v učnem procesu likovne 
umetnosti v okviru izbire in kombinacij oblik dela omogoča visoko stopnjo 
avtonomnosti pri spoznavanju likovnih znanj in reševanju likovnih problemov, 
samostojnosti, uspešnem in medsebojnem delu v dvojicah, v individualnem pristopu 
učitelja do učencev. 

3. Učinki poučevanja in razumevanja učencev v okviru izbire in uporabe 
učnih sredstev informacijsko komunikacijske tehnologije se kažejo v motiviranosti 
učencev pri spoznavanju novih likovnih pojmov, likovnih tehnik, v avtonomnosti in 
samostojnosti učencev. Nadalje smo ugotovili, da smo pri postopnem spreminjanju 
uporabe učnih sredstev in pripomočkov (računalnik, interaktivna tabla, tablični 
računalnik) učencem omogočili samostojno, sproščeno in aktivno reševanje likovnih 
problemov. Učencem je bila omogočena uporaba lastnih izkušenj pri usvajanju 
likovnih pojmov. S pomočjo računalnika so učenci bolje sprejeli in razumeli likovni 
problem, ker so bili motivirani. Boljša motiviranost ima za posledico tudi večje 
doživljanje in samostojnejše izražanje.

4. Učinki vključevanja računalnika kot orodja za likovno izražanje in pripomočka 
za likovno izražanje v okviru motivacije učencev v posameznih fazah učnega 
procesa so se izrazili v aktivnosti in samostojnosti učencev ob upoštevanju lastnih 
izkušenj. Dodatna motivacija učencem je bil računalnik kot orodje in dejstvo, da so 
plakat oblikovali z odprtokodnim vektorskim programom Inkscape. 

5. V okviru petega raziskovalnega vprašanja so nas zanimali učinki posodabljanja 
uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij kot pripomočka za usvajanje in 
razširjanje likovnih znanj pri reševanju zastavljene naloge s področja tipografije, 
grafičnega oblikovanja. Rezultati so nas pripeljali do spoznanja, da se uporaba 
informacijsko komunikacijske tehnologije izraža v večji motivaciji učencev, njihovi 
samostojni in aktivni vlogi in nazornejših predstavitvah.
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6. Učinki informacijsko komunikacijske tehnologije pri objektivnem vrednotenju 
lastnih izdelkov so se izkazali pozitivno pri kritičnem razvrščanju, ocenjevanju 
likovnih izdelkov. 

Cilj raziskave, katere namen je bil spoznavanje in poučevanje tipografije na sodoben 
način, s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije,  je bil dosežen. Raziskali 
smo, kako tipografijo vključiti v pouk, da bodo učenci z veseljem in več motivacije 
vsebine in usvojene pojme rešili hitreje in bolj učinkovito.

Raziskavo zaključujemo s pozitivnimi ugotovitvami. Prepričani smo, da bodo rezultati 
v pomoč učiteljem likovne umetnosti v osnovni in srednji šoli, da bodo dobili še 
dodatno idejo, kako vključiti informacijsko komunikacijsko tehnologijo v pouk likovne 
umetnosti.
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ZAKLJUČEK5 ZAKLJUČEK
V okviru magistrskega dela smo raziskali učenje tipografije s pomočjo analognih 
in digitalnih učnih pripomočkov. V teoretičnem delu smo raziskali vidna sporočila, 
osredotočili smo se na grafično oblikovanje, na tipografijo. Glavni del tipografije 
predstavlja črka, znak, ki tvori pisavo, ki se je skozi tisočletja spreminjala. Njeni 
začetki segajo v prazgodovino, v čas prvih jamskih poslikav, kjer so naši predniki 
risali tisto, kar so videli. Iz tega so se preko različnih zgodovinskih in umetnostnih 
obdobij razvile pisave, kot jih poznamo danes. Umetnostna obdobja so odločilno 
vplivala na vizualni izgled pisav, znaki so začeli dobivati zaključke, serife, ki so bili 
značilni prav za vsako obdobje posebej in se razvijajo še danes. 

Sodobna tehnologija je prinesla enostavnejšo izdelavo pisav in tiska, vsak dan 
nastane več sto pisav. Ker so naše zahteve narasle, morajo biti pisave natančno 
izdelane in prilagojene več jezikom, če hočemo, da so uporabne, saj je vsaka vrsta 
pisave primerna za določene namene njene uporabe. 

Razvoj pisave in s tem tipografije ne bi bil mogoč brez sodobne tehnologije, digitalni 
pripomočki nam olajšajo delo, pri delu smo hitrejši, bolj natančni in učinkoviti. 
Sodobna tehnologija je dosegla vsa področja našega življenja, nenehno imamo 
v uporabni mobilne telefone, računalnike in tablične računalnike. Tudi vzgojno 
izobraževalni sistem nenehno vključuje sodobno oz. informacijsko komunikacijsko 
tehnologijo v svoj sistem. 

V empiričnem delu nas je zanimalo, kako so učenci oblikovali likovno nalogo s 
področja tipografije na klasičen način, z ročno analogno risbo, in kako so k temu 
pristopali z risbo v mediju digitalne računalniške grafike. Podlaga za raziskavo so 
bili nastopi v razredu, spremljanje učencev s poudarkom na primerjavi ročnega oz. 
analognega in digitalnega risanja. 

Povzamemo, da je ne glede na vrsto in kombinacijo uporabljenih učnih pripomočkov, 
najpomembnejše načrtovati in nato izbrati najprimernejši učni pripomoček glede na 
učno vsebino ter likovne pojme, ki jih obravnavamo v likovni nalogi. 
Ugotavljamo, da je prav, da učitelj kombinira digitalne in analogne učne pripomočke 
ter tako izkoristi prednosti enih in drugih, saj so le na ta način najbolj učinkoviti 
seveda ob skrbnem in natančnem načrtovanju metod in oblik dela. Učenci so dobili 
stik s programsko opremo in orodji za tvorjenje kompozicije, izbiro barv, možnost 
shranjevanja več variant in izbiro končne verzije likovnega izdelka. 
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Slika 21: Humanistična kurziva. 
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Slika 22: Razlika med vektorsko (zgoraj) in rastersko (spodaj) grafiko. 
 (Pridobljeno 20. 7. 2016 s svetovvnega spleta: http://images.habeco.si/up  
 load/images/Blog/vector_700.jpg)

Slika 23: Grafična forma znaka “a”. 
 (Pridobljeno 21. 7. 2016 s svetovnega spleta: http://1.bp.blogspot.   
 com/-99RsTixQyNc/USGDA6fWljI/AAAAAAAAAEE/a8qj-I3UHIw/s400/origi  
 nal_outline.png)

Slika 24: Grafična forma znaka pri različnih velikosti.
 (Pridobljeno 21. 7. 2016 s svetovnega spleta: http://3.bp.blogspot.   
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Slika 25: Hinting oz. prilagajanje črkovnega znaka pri različni velikosti. 
 (Pridobljeno 21. 7. 2016 s svetovnega spleta: http://4.bp.blogspot.   
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